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QUEM SOMOS 

VIAGENS 2L é uma empresa formada por mulheres 
empreendedoras especializadas no turismo espanhol e 
português. Criadoras de viagens únicas e perfeitamente 
adaptadas para o seu cliente, temos mais de 20 anos de 
experiência na industria de viagens. Somos apaixonadas por 
detalhes e serviço. 

Nossa fundadora, Caroline, é autora publicada e Ex-Cast 
Member da Walt Disney World Company. 

Nosso papel é garantir que a viagem do seu cliente seja 
repleta de momentos especiais e mágicos. 
 
Acreditamos que viajar é muito mais do que ir de um lugar 
para outro. A descoberta de outra cultura e estilo de vida 
enriquece qualquer pessoa e a nossa empresa está 
comprometida em transformar a vida de seus clientes por 
meio de uma incrível experiência. 

Faça parte da nossa felicidade!  
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DIFERENCIAL VIAGENS 2L 

SOMOS CHEIAS DE IDÉIAS E APAIXONADAS POR 
VIAGENS. 
 
Experiências únicas são nossa especialidade. Dê-nos um 
desafio, temos tudo sob controle. 

SOMOS CALMAS E FLEXÍVEIS 

Você quer pegar um vôo diferente. Mudar de hotel. 
Prolongar sua viagem. Está tudo bem, honestamente. 
Faremos isso acontecer, em qualquer lugar da Espanha. (Ou 
dar-lhe uma sugestão melhor). 

TEMOS TUDO SOB CONTROLE 

Não que você planeje entrar em contato enquanto estiver 
fora, mas caso aconteça algo, estamos disponíveis 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, por telefone, mídia social, email 
ou WhatsApp. Ou você pode enviar uma mensagem em 
uma garrafa e responderemos a ela. 

 
Contatos: 

Telefone & WhatsApp: +34 636 467 028  
Instagram: @viagens2l 
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PORQUE PORTUGAL? 
 
Portugal é um destino de viagem maravilhoso, 
especialmente para os brasileiros. Ao desembarcar por lá, 
temos a sensação de estar em casa. Você vai encontrar um 
local rico em cultura, boa gastronomia, ótimos vinhos e 
anfitriões amáveis e o  fato de o português ser a língua do 
país facilita para qualquer brasileiro. 

Portugal  é a porta de entrada da Europa, o que significa 
menos tempo de voo para o Brasil.  
 
O clima em Portugal é mediterrâneo e bem menos rigoroso 
que no resto da Europa. 

As cidades portuguesas são um charme. Os casarões e 
prédios centenários dão uma atmosfera toda especial à 
viagem. De ruelas simpáticas a vistas panorâmicas de tirar o 
fôlego, Portugal parece ter saído de um filme. 

Pode ter certeza, Portugal primeiro te fisga pela boca. E não 
é só de bacalhau que a culinária aqui é feita. Você vai 
encontrar uma variedade enorme de pratos, peixes e frutos 
do mar, queijos e frios de dar vontade de levar todos pro 
Brasil, azeites e doces… Ah os doces… São simplesmente 
fantásticos. Não podemos esquecer dos vinhos, já que aqui 
são produzidos alguns dos mais famosos do mundo, como 
o vinho verde e do Porto. 

Os portugueses são super hospitaleiros e adoram os 
brasileiros e nossa cultura.  Portugal está esperando por 
você. 
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QUANDO VIAJAR PARA 
PORTUGAL? 

 
As estações do ano em Portugal são opostas às do Brasil. O 
clima em Portugal é mediterrâneo e menos rigoroso que no 
restante da Europa. Para cidades como o Porto ou Lisboa, 
dá para viajar em qualquer época do ano.  
 

Escolha a sua época preferida para embarcar:  

• Inverno (de dezembro a março): É frio e mais 
chuvoso. Porém, o inverno não é rigoroso, com 
exceção do extremo norte e de regiões serranas, a 
temperatura raramente chega abaixo de zero. 

• Primavera (de março a junho) e Outono (de setembro 
a dezembro): têm um clima bastante agradável e 
mais “neutro”: friozinho de manhã e de noite e mais 
quente durante o dia. 

• Verão (de junho a setembro): temperaturas que 
chegam a 40°C em algumas cidades. Melhor época 
para viajar para Portugal se você quer conhecer o 
país por conta das suas lindas praias. 

A baixa temporada em Portugal são os meses de Julho e 
Agosto, verão. 

A baixa temporada em Portugal coincide com o inverno, 
que ocorre entre dezembro e março.  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DOCUMENTOS PARA VIAJAR A 
PORTUGAL? 

A viagem para Portugal requer uma documentação básica. 
Veja abaixo: 

- Passaporte válido com até 3 meses para vencer e com 
folha em branco para carimbo; 

- Seguro Viagem (obrigatório e de acordo com as normas 
estabelecidas pelo tratado de Schengen); 

- Comprovante de hospedagem; 

- Comprovantes financeiros para a estadia no 
país (comprovante de renda, extrato bancário 
e cartão de crédito internacional…alguns 
exemplos a serem apresentados na 
imigração, além de dinheiro na moeda local); 

- Reserva da passagem de retorno ao Brasil. 
 

Brasileiros não necessitam de visto de turismo para 
visitarem Portugal. Sempre recomendamos verificar as 
informações atualizadas.  
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NOSSOS SERVIÇOS 

- Acomodação (Menor tarifa garantida); 

- Transporte (Traslado de chegada e saída); 

- Tours Privativos com guias locais; 

- Recepção aeroporto; 

- Atrações; 

- Grupos; 

- Viagem de Incentivo; 

- Roteiros Personalizados. 

- Suporte local 24 horas. 
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TOURS PRIVATIVOS 

Todos os nossos tours podem ser personalizados. 
 
Lisboa                                                                             página 
1. Lisboa Básica - 4 noites                                                                    12  
2. Lisboa Completa - 4 noites                                                               13 
3. Lisboa em Família - 5 noites                                                             14 
4. Queer Lisboa - 6 noites                                                                    16 
5. Lisboa Gastronômica - 5 noites                                                        17 
6. Lisboa VIP - 5 noites                                                                         18 

 
Menu de Experiências Lisboa                                                           19 

Lisboa & Fátima 
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9. Lisboa & Algarve Completa - 9 noites                                              28 
10. Lisboa & Algarve em Família - 9 noites                                            30 
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Lisboa & Alentejo 
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 Menu de Experiências Coimbra & Centro de Portugal                   43                                                                       

 
Lisboa & Norte de Portugal 
14.  Lisboa & Porto Completa ou vice-versa                                          47                       
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TOURS PRIVATIVOS 
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16. Porto Completa - 4 noites                                                                51  
17. Porto & Douro “Fantástica - 5 noites                                                53 
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Ilha da Madeira 
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25. Ilha da  Madeira Completa                                                               71 
26. Ilha da Madeira “Paraíso Natural”                                                    73 

 
Menu de Experiências Ilha da Madeira                                            75 
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LISBOA



1 - Lisboa Básica   
4 noites 

Lisboa: Uma cidade encantadora com 
cultura, gastronomia e paisagens incríveis! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa.  
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Be Poet Baixa Hotel 
Browns Downtown Hotel 
Browns Boutique Hotel 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Torel Palace Lisbon  
Brown’s Central Hotel  
Vincci Baixa Hotel 

-   Categoria Luxo (5*) 
Corpo Santo Lisbon Historical Hotel
EPIC SANA Lisboa Hotel  
Myriad by SANA Hotels

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 

 

Categoria

Standard 259

Premium 369

Luxo 734
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2 - Lisboa Completa   
4 noites 

 Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa.  
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa 
Encantada pelo centro e principais pontos 
turísticos (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Jantar com show de fado no bairro do 
Chiado. Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Tour Rota do Azulejo com 
visita ao Museu Nacional do Azulejo e 
degustação do Pastelzinho de Belém com 
um guia arquiteto profissional (4 horas). 
Almoço livre. Na parte da tarde Pintura em 
Azulejo português (2 horas). Acomodação.

Dia 5º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação. 
 
 

 
Dia 6º: Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços. Até Breve! 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa Encantada (4 horas); 
- Jantar com show de fado; 
- Tour Rota do Azulejo (4 horas);
- Pintura em Azulejo com materiais de 
pintura, azulejo 15x15, tempo de forno, café 
e/ou chá e lanche;
- Tour Sintra e Cascais com vista ao Palácio 

da Pena, entradas incluídas (8 horas);
- Assistência local 24 horas. 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Be Poet Baixa Hotel 
Browns Downtown Hotel 
Browns Boutique Hotel 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Torel Palace Lisbon  
Brown’s Central Hotel  
Vincci Baixa Hotel 

-   Categoria Luxo (5*) 
Corpo Santo Lisbon Historical Hotel
EPIC SANA Lisboa Hotel  
Myriad by SANA Hotels 

 Preço a partir de:  
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Categoria

Standard 494

Premium 582

Luxo 984
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3 - Lisboa em Família 
            5 noites      

 
Visitar Lisboa com as crianças? A capital 
portuguesa tem lugares e programas que 
agradam a todas as idades. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa . 
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa  
em Família: Jóias Escondidas, (3 horas). 
Descubra os lugares escondidos e 
encantados de Lisboa. Almoço e tarde livre 
(Sugerimos o restaurante Doca de Santo 
com área infantil). Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Visita ao Oceanário de 
Lisboa (2 horas). Almoço livre. Na parte da 
tarde visita ao Pavilhão do Conhecimento (2 
horas). Retorno ao hotel. (Sugerimos um 
jantar no restaurante Jamie’s Italian Lisboa). 
Acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Visita ao Jardim Zoológico 
de Lisboa e ao Museu das crianças (4 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 6º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação.

Dia 7º: Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços. Até Breve!

 
  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa em Família; Jóias Escondidas 

(3 horas);
- Visita ao Oceanário (2 horas) | entrada 

incluída;
- Visita ao Pavilhão do Conhecimento (2 

horas) | entrada incluída;
- Visita ao Jardim Zoológico e Museu das 

crianças (4 horas) | entrada incluída;
- Tour Sintra e Cascais com vista ao 

Palácio da Pena, entradas incluídas (8 
horas);

- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*): 
Hotel Convento do Salvador Lisboa 
Be Poet Baixa Hotel  
My Story Hotel Rossio  

- Categoria Premium (4*): 
Hotel Lisboa Plaza - Lisbon Heritage 
Collection  
Hotel Tivoli Oriente  

- Categoria Luxo (5*)
   Martinhal Lisbon Chiado Family Suites 
   Martinhal Lisbon Cascais Family Resort     
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 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
CHD de 3 a 12 anos no mesmo quarto dos 
pais: descontar 198 € do valor do adulto. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria

Standard 544

Premium 658

Luxo 1.028
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4 - Queer Lisboa   
6 noites 

 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa. 
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa  
Colorida (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Lisboa by Night (3 horas). Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Saída para o Tour de dia 
inteiro a famosa praia naturista 19 (7 horas) 
(Maio a Outubro). Retorno e acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Tour de dia inteiro a Mafra 
& E r i c i e r a ( 7 h o r a s ) . R e t o r n o e 
Acomodação. 
 
Dia 6º: Lisboa
Café da manhã. Manhã e tarde livre. Fado 
Night Tour (5 horas). Acomodação. 

Dia 7º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação.

Dia 8º: Lisboa
Café da manhã. Traslado de saída 
(aeroporto ou estação de trem). Fim dos 
nossos serviços. 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa Colorida (4 horas);
- Lisboa by Night Tour (3 horas);
- Tour Praia naturista 19 (7 horas);
- Tour Mafra & Ericiera (7 horas);
- Fado Night Tour (5 horas);
- Tour Sintra e Cascais (8 horas);
- Assistência local 24 horas. 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*): 
HF Fénix Music 
HF Fénix Garden  

- Categoria Premium (4*): 
BessaHotel Liberdade  
Lisboa Carmo Hotel  

- Categoria Luxo (5*)
  Bairro Alto Hotel  
  Hotel Avenida Palace  
  Epic Sana Lisboa Hotel  
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

 
 

Categoria

Standard 684

Premium 852

Luxo 1.164
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5 - Lisboa Gastronômica 
5 noites        

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa. 
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa 
Encantada pelo centro e principais pontos 
turísticos (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Walking tour com jantar e  show de fado. 
Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Food Tour   
de Alfama e bairro antigo de Lisboa em 
Segway (2 horas e 30 minutos). Tarde livre. 
Acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Tour degustação gourmet 
de vinhos e comidas portuguesas (3 horas). 
Tarde livre. Acomodação.

Dia 6º: Lisboa
Café da manhã. Tour experiência culinária 
portuguesa (aprenda a preparar pratos 
portugueses sob a orientação de um chef 
experiente (3 horas e 30 minutos). 
Acomodação.

Dia 7º: Lisboa  
Café da manhã. Traslado de saída 
(aeroporto, porto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços.
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa Encantada (4 horas);
- Walking Tour com jantar e show de fado;
- Food Tour de Alfama e bairro antigo de 

Lisboa em Segway (2 horas e 30 
minutos);

- Tour Degustação Gourmet de vinhos e 
comidas portuguesas (3 horas);

- Tour Experiência Culinária portuguesa 
(aprenda a preparar pratos portugueses 
sob a orientação de um chef experiente (3 
horas e 30 minutos).

- Assistência local 24 horas. 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Be Poet Baixa Hotel 
Browns Downtown Hotel 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Torel Palace Lisbon  
Brown’s Central Hotel  
Vincci Baixa Hotel 

-   Categoria Luxo (5*) 
Corpo Santo Lisbon Historical Hotel
EPIC SANA Lisboa Hotel

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo.

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Categoria

Standard 561

Premium 684

Luxo 1.022
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6 - Lisboa VIP           
5 noites          

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa. 
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Vip 
Lisboa Encantada pelo centro e principais 
pontos turísticos (4 horas). Almoço e tarde 
l i v r e . J a n t a r c o m s h o w d e f a d o . 
Acomodação.

Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Cruzeiro com pôr 
do sol no rio Tejo (2 horas). Acomodação. 

Dia 5º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação  
 
Dia 6º: Barcelona
Café da manhã. Tour de Meio dia a Fátima 
em carro de luxo (6 horas). Acomodação.

Dia 7º: Barcelona 
Café da manhã. Traslado de saída 
(aeroporto ou estação de trem). Fim dos 
nossos serviços. 
 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída 
em carro de luxo;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado (categoria luxo) com café da 
manhã;

- Tour Vip Lisboa Encantada (4 horas);
- Jantar com show de fado;
- Cruzeiro com pôr do sol no rio Tejo (2 

horas);
- Tour Sintra e Cascais com vista ao 

Palácio da Pena, entradas incluídas (8 
horas);

- Tour de meio dia a Fátima (6 horas);
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem: 

-   Categoria Luxo (5*) 
Corpo Santo Lisbon Historical Hotel
EPIC SANA Lisboa Hotel  
Myriad by SANA Hotels

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 
 

Categoria

Luxo 1.504
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Menu de Experiências  
LISBOA 

 
Tour Lisboa Encantada pelo centro e 
principais pontos turísticos - 4 horas 

Jantar com show de fado no bairro do 
Chiado.
 
 
Tour Sintra e Cascais com vista ao 
Palácio da Pena, entradas incluídas - 8 
horas 
 
Tour Vinhos de Lisboa - Sabor a Mar  - 8 
horas (Experiência Gastronômica) 
 
Te convidamos a conhecer a romântica e 
mística Sintra, os elegantes vinhos de 
Colares e a cosmopolita e sofisticada vila 
de Cascais. Uma viagem com sabor a mar.

Almoço tradicional  
 
Tour L isboa em Famí l i a ; Jó ias 
Escondidas - 3 horas (Ideal para 
crianças) 

Passeio de Barco com vinho e pôr do 
sol - 2 horas
 
Veja os monumentos de Lisboa a partir da 
água durante um cruzeiro de 2 horas 
incluindo vinho. Embarque em um veleiro 
no porto e relaxe enquanto aprecia a vista 
da cidade a partir de uma perspectiva 
ún ica. Ve ja a Torre de Belém, o 
neoclássico Palácio Nacional da Ajuda, a 
Ponte 25 de Abril (Ponte 25 de Abril) e 
muito mais. Saboreie esta experiência 
inesquecível enquanto você é servido 
vinho Português!
 
Tour Mosteiro dos Jerónimos - 1 hora  
 
Desfrute de uma visita privativa a uma das 
obras-primas da arquitetura portuguesa 
do século XVI! 

 
* Consultar valores 
 
 
 
 
Workshop de Doces Portugueses - 2 
horas 
 
Esta aula inclui receitas de doces 
tradicionais 

Mergulhe na cultura portuguesa. 

Os doces serão servidos com vinho, licor, 
café e chá. 

 
Aula de culinária portuguesa com jantar 
de 3 pratos e vinho português - 3 horas 
e 30 minutos 
 
Aprenda os segredos e temperos da 
cozinha portuguesa. 
 
Desfrute de aperitivos portugueses 
enquanto cozinha. 

Tour pelos sabores de Lisboa - 4 horas
 
Acompanhado por um guia especializado, 
este programa exclusivo vai guiá-lo pela 
história, arquitectura e estilo de vida 
gastronómico de Lisboa. Uma experiência 
única. 
 
 
Tour ao Estádio do Benfica - 2 horas  
 
Visita ao Estádio e museu. 
 
(Recomendado para crianças)

 
Traslado de chegada e saída 
 
Aeroporto de Barcelona | Centro 
Centro | Aeroporto de Barcelona 
 
2 bagagens por pessoa. 
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Menu de Experiências  
LISBOA 

Tour de Segway pela Lisboa Medieval
1 hora e 30 minutos 
 
Passeio pelos bairros históricos de Lisboa, 
como Mouraria e Alfama. 
 
Passeio pelo Castelo de São Jorge e pela 
Catedral de Lisboa, dois dos principais 
locais de interesse da cidade. 

Visite um bar medieval depois disso e 
brinde sua excursão com uma cerveja 
(incluída) 
 
Garrafas de água, 

Tour de Segway pelo rio Tejo até Belém  
3 horas 

Passeio pelos monumentos como a Torre 
de Belém, Patrimônio da Humanidade 

Aprenda sobre marcos históricos. 

Garrafas de água,\ 

Lisboa Histórica a pé - 3 horas
 
Mergulhe mais fundo na história de Lisboa 
em um passeio a pé 

Tour Lagos, Sagres e Benagil desde 
Lisboa - 10 horas  
 
Explore a costa do Algarve em uma 
excursão particular de um dia saindo de 
Lisboa. 
 
Conheça as grutas da Piedade em Lagos, 
com a opção de um passeio de barco nas 
grutas. 

Visite o extremo sul de Portugal, Sagres, e 
a sua fortaleza.

* Consultar valores 
 
 
 
Tour a Fátima, Nazaré e Óbidos desde 
Lisboa - 9 horas
 
Visite o Santuário de Fátima, que celebra a 
aparição da Virgem Maria em 1917. 

Visita ao Mosteiro da Batalha, Patrimônio 
Mundial da UNESCO. 

Admire as belas vistas do Oceano 
Atlântico desde as falésias de Nazaré. 

Explore a vila de Nazaré e a romântica vila 
medieval de Óbidos. 

Passeio de Balão desde Coruche - 3 a 4 
horas
 
Sobrevoe a linda zona rural portuguesa 
em um balão de ar quente. Traslado 
desde Lisboa incluído. 

Observação de Golfinhos em Lisboa - 4 
horas
 
Siga os caminhos do exp lorador 
português Bartolomeu Dias e aventure-se 
no Oceano Atlântico para descobrir a vida 
selvagem ao longo da costa de Caparica. 
Vamos observar golfinhos, tartarugas 
marinhas, aves marinhas e muitas 
espécies de peixes que habitam as águas 
ao redor de Lisboa.

Tour Portugal Secreta com degustação 
de vinhos e passeio a cavalo - 8 horas

Para aqueles que já visitaram as principais 
atrações de Lisboa, este tour é a 
oportunidade ideal para descobrir um 
lado diferente de Portugal. Explore a zona 
rural fora de Lisboa, desfrute de uma 
degustação de vinhos na região de 
Ribatejo, saboreie um delicioso almoço 
português e, em seguida prepare-se para 
um passeio a cavalo ao redor de uma 
propriedade rural particular.
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Menu de Experiências  
LISBOA 

Cruzeiro Privativo em Lisboa - 4 horas
 
Horário: 20h00 
 
Venha conhecer Lisboa de forma diferente 
e relaxante num cruzeiro privativo de final 
de dia. 
 
Um convite para descobrir a beleza e a 
luz única  de Lisboa, observada a partir 
do Rio Te jo , e que va i a judar a 
compreender porque é conhecida com a 
cidade branca. 

Tour Óbidos & Ericeira - 8 horas 

Óbidos e Ericeira: os encantos da Costa 
Oeste portuguesa. Lugar de Património 
histórico e cultural, paisagens coloridas, 
vi las t ípicas, um clima moderado, 
gastronomia deliciosa e praias magníficas. 
Deixe-se maravilhar e surpreender! 
 

Tour Herança Judaica de Lisboa - 4 
horas
 
Descubra a herança Judaica de Lisboa. 
Percorra a cidade visitando os lugares 
onde existiram os antigos bairros Judeus, 
hoje lugares incortonáveis da atmosfera 
única da cidade. 
 
 
Tour de Bicicleta por Lisboa - 3 horas  
 
Passe algum tempo ao ar livre e passe de 
bicicleta pelas principais atrações de 
Lisboa e Belém. 

Garrafas de água, bebida local e doces 
incluídos. 

* Consultar valores 
 
 
 
 
 

Tour de bicicleta elétrica por Lisboa - 2 
horas e 30 minutos
 
Passeio pelas sete colinas de Lisboa com 
facilidade para descobrir as melhores 
vistas. 

Desfrute de vistas panorâmicas sobre o rio 
Tejo do ponto de vista de Santa Catarina. 

Descubra o distrito mais antigo de Lisboa, 
Alfama, e o elegante bairro do Chiado. 

 
Lisboa en Tuk tuk - 1 hora e 30 minutos

O meio de transporte pode ser uma 
importação do sudoeste asiático, mas as 
paisagens são 100% portuguesas!  
 
Conheça as ruas e vielas, monumentos, 
praças e miradouros e praças das 
principais cidades e vilas de Portugal à 
boleia de um tuk-tuk e fique por dentro da 
história e curiosidades de cada lugar e 
cada momento. Um passeio ideal para 
fazer a dois ou na companhia dos filhos, 
família ou amigos! 

Tour Lisboa Segredos Escondidos - 4 
horas 
 
Considerada uma das mais belas cidades 
europeias, Lisboa não se visita apenas. 
Sente-se! Sinta em cada uma das sete 
colinas a presença de Camões, Pessoa, o 
Nobel da Literatura José Saramago. Visitar 
Lisboa é sentir o fado de Alfama, do Bairro 
Alto e da Madragoa. É provar as melhores 
receitas de Bacalhau e acompanhar com 
os melhores vinhos. Venha conhecer os 
monumentos históricos e descobrir as 
vistas maravilhosas dos miradouros. 
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LISBOA & 
FÁTIMA



            7 - Lisboa & Fátima 
                  7 noites 

Fátima: Terra de fé profunda, visitada pelos 
últimos quatro Papas, e ecuménica.  

Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa.  
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa 
Encantada pelo centro e principais pontos 
turísticos (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Jantar com show de fado no bairro do 
Chiado. Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Tour Rota do Azulejo com 
visita ao Museu Nacional do Azulejo e 
degustação do Pastelzinho de Belém com 
um guia arquiteto profissional (4 horas). 
Almoço livre. Na parte da tarde Pintura em 
Azulejo português (2 horas). Acomodação. 
 
Dia 5º: Lisboa 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 

costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação. 
 
Dia 7º: Lisboa / Fátima
Café da manhã. Check-out e saída a 
Fátima. Sua primeira parada é na cidade de 
Aljustrel. Em seguida, seguiremos para 
Valinhos, onde as aparições apareceram. 
Parada para um delicioso almoço português 
em um restaurante tradicional antes de 
continuar para a Igreja Paroquial e 
Santuário de Fátima. Também visitaremos 
outros monumentos importantes para a 
aparição, incluindo a Basílica de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima e a Capela 
das Aparições. Check-in e acomodação. 

Dia 8º: Fátima / Batalha / Nazaré / Óbidos /  
Lisboa
Café da manhã e check-out. Passeio de dia 
inteiro pelo Mosteiro da Batalha, Nazaré e a 
Vila de Óbidos. Check-in e acomodação.

Dia 9º: Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços. Até Breve! 
 
 

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem em Lisboa no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 1 noites de hospedagem em Fátima no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa Encantada (4 horas); 
- Jantar com show de fado; 
- Tour Rota do Azulejo (4 horas); 
- Tour Sintra e Cascais com vista ao Palácio 
da Pena, entradas incluídas (8 horas); 
- Tour de dia inteiro por Fátima;
- Almoço português em um restaurante 
tradicional de Fátima; 
- Tour de dia inteiro por Batalha, Nazaré e 
Óbidos;
- Assistência local 24 horas. 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 Hospedagem em Lisboa e Fátima: 

 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 
 

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Lisboa Fátima

Be Poet Baixa 
Hotel

Hotel Rosa 
Mistica

Browns Downtown 
Hotel

Coração de 
Fatima Boutique 
Hotel

Browns Boutique 
Hotel

Consolata Hotel

Lisboa Fátima

Torel Palace 
Lisbon

Hotel Santa 
Maria

Brown’s Central 
Hotel

Hotel São José

Vincci Baixa Hotel Steyler Fatima 
Hotel Congress 
& Spa

Lisboa Fátima (4*)

Corpo Santo 
Lisbon Historical 
Hotel

Hotel Santa 
Maria

EPIC SANA Lisboa 
Hotel

Hotel São José

Myriad by SANA 
Hotels

Steyler Fatima 
Hotel Congress 
& Spa

Categoria

Standard 684

Premium 810

Luxo 1.245
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LISBOA & 
ALGARVE



8 - Lisboa & Algarve  
Básica 

8 noites 

 Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa.  
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Lisboa / Algarve
Café da manhã e checkout. Traslado até o 
Algarve. Chegada, check-in e acomodação. 

Dia 7º: Algarve
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 8º: Algarve
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 9º: Algarve
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

 
 
Dia 10º: Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto de Lisboa). Fim dos 
nossos serviços. Até Breve! 
 
 

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Lisboa no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem no Algarve no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem em Lisboa e Algarve: 
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
- Categoria Premium (4*): 
 

 

Lisboa Algarve

Be Poet Baixa 
Hotel

Cerro da Marina 
Hotel

Browns Downtown 
Hotel

Alfagar Village

Browns Boutique 
Hotel

Velamar 
Boutique Hotel

Lisboa Algarve

Torel Palace 
Lisbon

Hotel Vila Galé 
Lagos

Brown’s Central 
Hotel

Ozadi Tavira 
Hotel

Vincci Baixa Hotel Costa D’Oiro 
Ambiance 
Village
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- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisboa Algarve

Corpo Santo 
Lisbon Historical 
Hotel

Epic Sana 
Algarve Hotel

EPIC SANA Lisboa 
Hotel

Hilton Vilamoura 
As Cascatas Golf 
Resort &  Spa

Myriad by SANA 
Hotels

Iberostar 
Selection Lagos 
Algarve

Categoria

Standard 691

Premium 794

Luxo 1.204
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9 - Lisboa & Algarve 
Completa 
9 noites 

 Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa.  
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa 
Encantada pelo centro e principais pontos 
turísticos (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Jantar com show de fado no bairro do 
Chiado. Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Tour Rota do Azulejo com 
visita ao Museu Nacional do Azulejo e 
degustação do Pastelzinho de Belém com 
um guia arquiteto profissional (4 horas). 
Almoço livre. Na parte da tarde Pintura em 
Azulejo português (2 horas). Acomodação. 
 
Dia 5º: Lisboa 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 

horas). Retorno e acomodação. 
 
Dia 7º: Lisboa / Algarve
Café da manhã e checkout. Traslado até o 
Algarve. Chegada, check-in e acomodação.

Dia 8º: Algarve
Café da manhã. Tour Benagil & Golfinhos,  
explore grutas misteriosas e desfrute do 
ambiente ao redor do nível da água durante 
este delicioso encontro com os golfinhos. (2 
horas e 30 minu tos) . Tarde l i v re . 
Acomodação.

Dia 9º: Algarve
Café da manhã. Dia livre. Tour noturno de 
Segway à beira-mar (1 hora e 30 minutos). 
Acomodação.

Dia 10º: Algarve
Café da manhã. Aula de culinária - Arregace 
as mangas. Ouça com atenção. Ponha as 
mãos na massa. Combine os ingredientes. 
Deixe o cozinhado apurar. E, por fim, a 
saborear. Na companhia de um chefe você 
vai ficar por dentro dos preceitos da cozinha 
portuguesa, das histórias, regionalismos e 
porquês desta muito gabada gastronomia. 
Uma atividade especialmente saborosa 
para ser partilhada com a família e amigos! 
(2 horas). Acomodação.

Dia 11º: Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto de Lisboa). Fim dos 
nossos serviços. Até Breve! 
 

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem em Lisboa no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem no Algarve no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa Encantada (4 horas); 
- Jantar com show de fado; 
- Tour Rota do Azulejo (4 horas); 
- Tour Sintra e Cascais com vista ao Palácio 
da Pena, entradas incluídas (8 horas); 
- Tour de dia inteiro por Fátima;
- Almoço português em um restaurante 
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tradicional de Fátima; 
- Tour de dia inteiro por Batalha, Nazaré e 
Óbidos; 
- Tour Benagil & Golfinhos (2 horas e 30 
minutos); 
- Tour noturno de Segway à beira-mar (1 
hora e 30 minutos);
- Aula de culinária no Algarve (2 horas); 
- Assistência local 24 horas. 
 

 Hospedagem em Lisboa e Algarve: 
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 

 
 
 
 

Lisboa Algarve

Be Poet Baixa 
Hotel

Cerro da Marina 
Hotel

Browns Downtown 
Hotel

Alfagar Village

Browns Boutique 
Hotel

Velamar 
Boutique Hotel

Lisboa Algarve

Torel Palace 
Lisbon

Hotel Vila Galé 
Lagos

Brown’s Central 
Hotel

Ozadi Tavira 
Hotel

Vincci Baixa Hotel Costa D’Oiro 
Ambiance 
Village

Lisboa Algarve

Corpo Santo 
Lisbon Historical 
Hotel

Epic Sana 
Algarve Hotel

EPIC SANA Lisboa 
Hotel

Hilton Vilamoura 
As Cascatas Golf 
Resort &  Spa

Myriad by SANA 
Hotels

Iberostar 
Selection Lagos 
Algarve

Categoria

Standard 914

Premium 1.015

Luxo 1.461
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10 - Lisboa & Algarve  
em Família 

9 noites 

 Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa . 
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa  
em Família: Jóias Escondidas, (3 horas). 
Descubra os lugares escondidos e 
encantados de Lisboa. Almoço e tarde livre 
(Sugerimos o restaurante Doca de Santo 
com área infantil). Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Visita ao Oceanário de 
Lisboa (2 horas). Almoço livre. Na parte da 
tarde visita ao Pavilhão do Conhecimento (2 
horas). Retorno ao hotel. (Sugerimos um 
jantar no restaurante Jamie’s Italian Lisboa). 
Acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Visita ao Jardim Zoológico 
de Lisboa e ao Museu das crianças (4 
horas). Almoço e tarde livre. Acomodação.

Dia 6º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação. 
 
Dia 7º: Lisboa / Algarve
Café da manhã e checkout. Traslado até o 
Algarve. Chegada, check-in e acomodação.

Dia 8º: Algarve
Café da manhã. Tour Benagil & Golfinhos,  
explore grutas misteriosas e desfrute do 
ambiente ao redor do nível da água durante 
este delicioso encontro com os golfinhos. (2 
horas e 30 minu tos) . Tarde l i v re . 
Acomodação.

Dia 9º: Algarve
Café da manhã. Tour Safari de meio dia, 
aventure-se num safari pelas maravilhas 
naturais do Algarve, um safari pelas serras 
do Algarve. (4 horas). Acomodação.

Dia 10º: Algarve
Café da manhã. Aula de culinária - Arregace 
as mangas. Ouça com atenção. Ponha as 
mãos na massa. Combine os ingredientes. 
Deixe o cozinhado apurar. E, por fim, a 
saborear. Na companhia de um chefe você 
vai ficar por dentro dos preceitos da cozinha 
portuguesa, das histórias, regionalismos e 
porquês desta muito gabada gastronomia. 
Uma atividade especialmente saborosa 
para ser partilhada com a família e amigos! 
(2 horas). Acomodação.

Dia 11º: Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto de Lisboa). Fim dos 
nossos serviços. Até Breve! 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  O que inclui: 

-  Recepção e traslados de chegada e 
saída;
- 5 noites de hospedagem em Lisboa no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem no Algarve no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa em Família; Jóias Escondidas 

(3 horas);
- Visita ao Oceanário (2 horas) | entrada 

incluída;
- Visita ao Pavilhão do Conhecimento  

(2 horas) | entrada incluída;
- Visita ao Jardim Zoológico e Museu das 

crianças (4 horas) | entrada incluída;
- Tour Sintra e Cascais com vista ao 

Palácio da Pena, entradas incluídas (8 
horas);

- Tour Benagil & Golfinhos (2 horas e 30 
minutos);

- Tour Safari (4 horas);
-  Aula de culinária no Algarve (2 horas);
- Assistência local 24 horas. 
 
 
 
 

 Hospedagem em Lisboa e Algarve: 
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 

Lisboa Algarve

Hotel Convento 
do Salvador 
Lisboa

Velamar 
Boutique Hotel

Be Poet Baixa 
Hotel

Alfagar Village

My Story Hotel 
Rossio

Carvi Beach 
Hotel Algarve

Lisboa Algarve

Hotel Lisboa Plaza 
- Lisbon Heritage 
Collection

Four Seasons 
Vilamoura

Hotel Tivoli 
Oriente

PortoBay Falésia 
Hotel

Lisboa Algarve

Martinhal Lisbon 
Chiado Family 
Suites

Vila Vita Parc 
Resort & Spa

Martinhal Lisbon 
Cascais Family 
Resort

Epic Sana 
Algarve Hotel

Categoria

Standard 944

Premium 1.054

Luxo 1.395
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11 - Lisboa & Golf  
no Algarve 

9 noites 

Temos um profissional de golfe à sua 
espera para lhe mostrar um dos melhores 
destinos de golfe do mundo. 
 
Não importa se você é profissional ou se 
ainda está aprendendo as primeiras tacadas 
no golf. Está em Portugal, está no lugar 
certo para melhorar o seu jogo. 
 
 Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa.  
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa 
Encantada pelo centro e principais pontos 
turísticos (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Jantar com show de fado no bairro do 
Chiado. Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Tour Rota do Azulejo com 
visita ao Museu Nacional do Azulejo e 
degustação do Pastelzinho de Belém com 
um guia arquiteto profissional (4 horas). 
Almoço livre. Na parte da tarde Pintura em 

Azulejo português (2 horas). Acomodação. 
 
Dia 5º: Lisboa 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação. 
 
Dia 7º: Lisboa / Algarve
Café da manhã e checkout. Traslado até o 
Algarve. Chegada, check-in e acomodação.

Dia 8º: Algarve
Café da manhã. 2 horas de aula de Golf 
pela manhã. Almoço livre. Tour Benagil & 
Golfinhos,  explore grutas misteriosas e 
desfrute do ambiente ao redor do nível da 
água durante este delicioso encontro com 
os golfinhos. (2 horas e 30 minutos). Tarde 
livre. Acomodação.

Dia 9º: Algarve
Café da manhã. 2 horas de aula de Golf 
pela manhã. Tarde livre. Tour noturno de 
Segway à beira-mar (1 hora e 30 minutos). 
Acomodação.

Dia 10º: Algarve
Café da manhã. 2 horas de aula de Golf 
pela manhã. Tarde livre. Acomodação.

Dia 11º: Algarve
Café da manhã. 2 horas de aula de Golf 
pela manhã. Almoço livre. Tour pelo Algarve 
em Sidecar - Um passeio à moda antiga e 
muito divertido! Um motorista profissional, 
uma moto com sidecar e você curtindo uma 
viagem no tempo por alguns dos lugares 
mais especiais de Portugal - Algarve.(3 
horas). Acomodação.

Dia 12º: Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto de Lisboa). Fim dos 
nossos serviços. Até Breve! 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  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem em Lisboa no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem no Algarve no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa Encantada (4 horas); 
- Jantar com show de fado; 
- Tour Rota do Azulejo (4 horas); 
- Tour Sintra e Cascais com vista ao Palácio 
da Pena, entradas incluídas (8 horas); 
- Tour de dia inteiro por Fátima;
- Almoço português em um restaurante 
tradicional de Fátima; 
- Tour de dia inteiro por Batalha, Nazaré e 
Óbidos; 
- Tour Benagil & Golfinhos (2 horas e 30 
minutos); 
- Tour noturno de Segway à beira-mar (1 
hora e 30 minutos);
- 2 horas de classe de golf / 4 dias no 
Algarve; 
- Assistência local 24 horas. 
 
 
 

 Hospedagem em Lisboa e Algarve: 
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Categoria Premium (4*): 
 

 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

 
 

Lisboa Algarve

Be Poet Baixa 
Hotel

Cerro da Marina 
Hotel

Browns Downtown 
Hotel

Alfagar Village

Browns Boutique 
Hotel

Velamar 
Boutique Hotel

Lisboa Algarve

Torel Palace 
Lisbon

Hotel Vila Galé 
Lagos

Brown’s Central 
Hotel

Ozadi Tavira 
Hotel

Vincci Baixa Hotel Costa D’Oiro 
Ambiance 
Village

Lisboa Algarve

Corpo Santo 
Lisbon Historical 
Hotel

Epic Sana 
Algarve Hotel

EPIC SANA Lisboa 
Hotel

Hilton Vilamoura 
As Cascatas Golf 
Resort &  Spa

Myriad by SANA 
Hotels

Iberostar 
Selection Lagos 
Algarve

Categoria

Standard 1.194

Premium 1.395

Luxo 1.614

33 



LISBOA & 
ALENTEJO



12 - Lisboa & Alentejo  
8 noites

 Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa.  
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa 
Encantada pelo centro e principais pontos 
turísticos (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Jantar com show de fado no bairro do 
Chiado. Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Tour Rota do Azulejo com 
visita ao Museu Nacional do Azulejo e 
degustação do Pastelzinho de Belém com 
um guia arquiteto profissional (4 horas). 
Almoço livre. Na parte da tarde Pintura em 
Azulejo português (2 horas). Acomodação.

Dia 5º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação. 

 
Dia 6º: Lisboa / Beja / Évora (Alentejo)
Café da manhã e checkout. Saída até Beja, 
uma c idade an t i ga , mu i to an t i ga , 
pertencente à região do Alentejo e que tem 
muito para conhecer. No castelo, nos 
museus, nas igrejas e nos conventos 
poderá perceber como se foi construindo 
esta cidade. Deixe-se levar pelas ruas 
estreitas antes de seguirmos para Évora. 
Faremos um passeio pelo centro histórico. 
É fácil perceber porque Évora é Património 
Mundial da UNESCO desde 1986. Check-in 
e acomodação.

Dia 7º: Évora (Alentejo)
Café da manhã. Tour Vinhos do Alentejo,  
roteiro exclusivo para descobrir a região do 
Alentejo, sua gastronomia, tradições e a 
cultura da região e do povo (8 horas). 
Acomodação.

Dia 8º: Évora (Alentejo)
Café da manhã. Workshop de pão 
português - veja, aprenda e faça a vontade 
(2 horas e 30 minutos). Tarde livre. Tour 
Astrônomo por uma noite - é no Alentejo 
que mora a primeira reserva do mundo 
certificada como “destino turístico starlight” 
e é aqui que vaocê vai poder ver um dos 
céus estrelados mais intensos da sua vida. 
(2 horas e 30 minutos). Acomodação.

Dia 9º: Évora (Alentejo)
Café da manhã. Passeio a cavalo na 
C o m p o r t a ( 2 h o r a s ) . Ta r d e l i v r e . 
Acomodação.

Dia 10º: Évora (Alentejo) / Lisboa
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto de Lisboa). Fim dos 
nossos serviços. Até Breve! 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  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem em Lisboa no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem em Évora no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa Encantada (4 horas); 
- Jantar com show de fado; 
- Tour Rota do Azulejo (4 horas);
- Pintura em Azulejo com materiais de 
pintura, azulejo 15x15, tempo de forno, café 
e/ou chá e lanche;
- Tour Sintra e Cascais com vista ao Palácio 

da Pena, entradas incluídas (8 horas);
- Tour Beja e Évora;
- Tour vinhos do Alentejo (8 horas);
- Workshop de pão português (2 horas e 30 

minutos);
- Tour Astrônomo por uma noite (2 horas e 

30 minutos);
- Passeio a cavalo na Comporta (2 horas);
- Assistência local 24 horas. 
 
 
 

 Hospedagem em Lisboa e Alentejo: 
 
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Lisboa Alentejo

Be Poet Baixa 
Hotel

Graça Hotel 

Brows Downtown 
Hotel

Naveterra-Hotel 
Rural

Browns Boutique 
Hotel

Hotel Dom 
Fernando

Lisboa Alentejo

Torel Palace 
Lisbon

Evora Olive 
Hotel

Brow’s Central 
Hotel

Vitória Stone 
Hotel

Vincci Baixa Hotel Hotel Albergaria 
do Calvário

Lisboa Alentejo

Corpo Santo 
Lisbon Historical 
Hotel

Convento do 
Espinheiro, 
Historic Hotel & 
Spa

EPIC SANA Lisboa 
Hotel

M’ar de Ar 
Aqueduto Hotel

Myriad by SANA 
Hotels

Categoria

Standard 914

Premium 1.210

Luxo 1.534
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Menu de Experiências  
ALENTEJO 

Spa & Banhos Romanos em Évora - 1 
hora
 
A cidade de Évora traz até aos nossos 
dias o conceito de “sanus per aquam” que 
os romanos tanto prezavam. A proposta 
desta experiência é simples: é só deixar-
se levar! Entre num mundo de bem estar 
onde a água é o principal elemento 
terapêutico. 

Jeep Safari no Alentejo - 4 horas 

Percorra Portugal fora dos trilhos mais 
batidos e renda-se à paisagem. 

Prepare-se porque esta aventura será 
memorável! Levamo-lo ao encontro de 
algumas das paisagens mais bonitas do 
país a bordo de um jipe e na companhia 
de um guia que conhece cada segredo e 
cada recanto do percurso.  
 
* não aconselhável para grávidas. 

Visita Quinta das Lavandas - 2 horas  
(Março a Julho)
 
Feche os olhos e imagine o aroma de 
estar no meio de uma plantação imensa 
de lavanda. Este lugar existe e pode 
conhece-lo. 
 
Os campos têm duas variedades da 
planta, uma destilaria com o alambique – 
onde 90 porcento das flores são usadas 
para fazer óleos essenciais. 
 
É possível visitar a destilaria e observar o 
processo de produção dos óleos e dos 
sabonetes “biológicos e certificados” e 
com propriedades calmantes. 
 
 
 
 

 
* Consultar valores  
 
 

Voo de Balão com piquenique - 1 hora  
 
O momento alto da sua viagem é aqui e 
agora: um passeio de balão pelos céus do 
Alentejo. 

Às primeiras horas da manhã, suba a 
bordo de um balão de ar quente e beba 
de um só trago a paisagem pincelada de 
oiro pelo sol nascente. 

Um passeio que vai deslumbrar toda a 
família - até o primo que julgava que tem 
medo das alturas - e que acaba com um 
fabuloso piquenique em terra.  
 

Seja Enólogo por 1 dia - 2 horas
 
Sempre sonhou em fazer o seu próprio 
vinho mas falta-lhe a coragem? Temos 
uma proposta irrecusável: vá de férias e 
faça o seu próprio vinho! 

Casa Flutuante no Alqueva - 2 noites

Um barco-casa para partilhar com amigos 
ou com a família equipado com tudo o que 
importa para uns dias super divertidos no 
Alqueva, o maior lago artificial da Europa. 
O capitão é você, o destino é você que o 
traça, o tempo que demorará a viagem é 
consigo, Capi tão! Aprovei te cada 
momento desta experiência mágica e não 
se esqueça de ir a terra de vez em 
quando para procurar os tesouros 
escondidos do Alentejo profundo. 
 
capacidade: até 4 pessoas 
mínimo: 2 noites 
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Menu de Experiências  
ALENTEJO 

Tour de Bicicleta pelo Alentejo - 4 horas  
 
Passe algum tempo ao ar livre e passe de 
bicicleta pelas principais atrações do 
Alentejo. 
 
Off Road Tour de Bicicleta - 4 horas 
 
Pedale Portugal afora e surpreenda-se 
com a beleza das suas estradas e trilhas, 
com a vastidão das suas planícies, com o 
recorte da sua bonita costa. Conheça os 
cantos a Portugal ao volante de uma 
bicicleta e na companhia de guias 
experientes. 

Banho de Vinhoterapia e Jantar a 2 -  
3 horas 

Um bom jantar acompanhado de um 
excelente vinho, é sempre uma boa 
experiência. 

Mas, nada como fazê-lo depois de 
desfrutar de um banho de vinoterapia a 2, 
para revitalizar corpo e mente. 

Com efeitos antioxidantes e regenerantes, 
garantimos que será o melhor aperitivo 
que já experimentou! 
 

Piquenique na Herdade do Esporão - 2 
horas - (Maio a Outubro)

Depois de um passeio na Herdade do 
Esporão delicie-se com um maravilhoso 
piquenique com vista para o verde das 
vinhas misturado com o tinto das uvas. 
Prove as mais fantásticas iguarias, os 
petiscos tradicionais e desfrute do seu 
tempo em família e com amigos. 

Degustação de vinhos incluída. 
 
 

 
* Consultar valores  
 
 

Workshop de Olaria Tradicional - 1 hora 
e 30 minutos  
 
Venha descobrir os segredos e preceitos 
de um ofício ancestral que está enraizado 
na cultura portuguesa. Passe momentos 
inesquecíveis em uma olaria de volta da 
roda de oleiro, aprendendo com os 
artesãos da terra as qualidades e defeitos 
do barro, as técnicas de modelagem. 
Ponha mãos à obra, volte para casa com 
uma história para contar e uma peça para 
mostrar! 
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LISBOA &  
CENTRO DE 
PORTUGAL



13 - Lisboa, Fátima,  
Coimbra, Aveiro  

& Porto 
10 noites 

 Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa.  
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa 
Encantada pelo centro e principais pontos 
turísticos (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Jantar com show de fado no bairro do 
Chiado. Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Tour Rota do Azulejo com 
visita ao Museu Nacional do Azulejo e 
degustação do Pastelzinho de Belém com 
um guia arquiteto profissional (4 horas). 
Almoço livre. Na parte da tarde Pintura em 
Azulejo português (2 horas). Acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

Dia 6º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 

Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação. 
 
Dia 7º: Lisboa / Fátima / Coimbra
Café da manhã e checkout. Saída até 
Fátima, um dos principais locais de 
peregrinação de Portugal. Visitaremos a 
Basílica de Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima e a Capela das Aparições. Na 
continuação seguiremos até Coimbra.   
Check-in e acomodação.

Dia 8º: Coimbra / Aveiro / Porto
Café da manhã. Tour gastronômico a pé - 
sabores de Coimbra (2 horas). Check-out e 
saída até Aveiro, cidade encantadora e 
conhecida como a “Veneza portuguesa” 
pelo encanto de seus canais.  Seguiremos 
viagem até Porto. Check-in e acomodação.

Dia 9º: Porto
Café da manhã. Tour Porto Encantadora, 
uma das cidades mais belas e ricas do país, 
cujos vinhos são famosos no mundo inteiro 
- visita pelos principais pontos turísticos e a 
uma vinícola com degustação (4 horas). 
Almoço incluído. Tarde livre. Acomodação.

Dia 10º: Porto / Viseu / Lamego / Porto
Café da manhã. Saída para o Tour a 
Descoberta do Barroco. Viseu é um dos 
ducados mais antigos do país e foi o lar do 
Infante D. Henrique. O cartão postal de 
Lamego é o Santuário de Nossa Senhora 
dos Remédios construído no século XVIII, 
no monte de Santo Estevão, e sua fabulosa 
escadaria que se ergue desde o centro da 
cidade até o alto do monte (8 horas). 
Acomodação.

Dia 11º: Porto
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 12º: Porto
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto do Porto). Fim dos nossos 
serviços. Até Breve! 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  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem em Lisboa no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 1 noite de hospedagem em Coimbra no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem no Porto no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa Encantada (4 horas); 
- Jantar com show de fado; 
- Tour Rota do Azulejo (4 horas); 
- Tour Sintra e Cascais com vista ao Palácio 
da Pena, entradas incluídas (8 horas); 
- Tour de meio dia por Fátima;
- Tour gastronômico a pé por Coimbra (2 
horas);
- Tour pela cidade de Aveiro;
- Tour Porto Encantadora (4 horas) com 

degustação de vinhos e almoço;
- Tour à Descoberto do Barroco - Viseu & 

Lamego - (8 horas)
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem em Lisboa, Coimbra & 
Porto: 
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
 
 
 

 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisboa Coimbra Porto

Be Poet 
Baixa Hotel

Hotel Oslo 
Coimbra

HF Tuela 
Porto 
Hotel

Browns 
Downtown 
Hotel

Hotel 
Riversuites

Selina 
Porto

Browns 
Boutique 
Hotel

Solar 
Antigo 
Luxury 
Coimbra

Hotel 
Internacio
nal Porto

Lisboa Coimbra Porto

Torel Palace 
Lisbon

Tivoli 
Coimbra 
Hotel

Porto A.S. 
1829 
Hotel

Brown’s 
Central 
Hotel

Tryp 
Coimbra

Eurostars 
Porto 
Centro

Vincci Baixa 
Hotel

Hotel Vila 
Galé 
Coimbra

NH 
Collection 
Porto 
Batalha

Lisboa Coimbra 
(Luxo)

Porto

Corpo 
Santo 
Lisbon 
Historical 
Hotel

Hotel 
Quinta 
das 
Lagrimas - 
Small 
Luxury 
Hotels

Intercontin
ental Porto  
- Palacio 
das 
Cardosas

EPIC SANA 
Lisboa 
Hotel

Sapientia 
Boutique 
Hotel

Hotel 
Torel 
Avantgard
e

Myriad by 
SANA 
Hotels

Crowne 
Plaza 
Porto
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 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categoria

Standard 1.434

Premium 1.659

Luxo 1.795
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Menu de Experiências  
COIMBRA & CENTRO 

DE PORTUGAL 
Aldeias Históricas - Preciosidades 
rurais

Talasnal - A Aldeia do Xisto - 4 horas
 
Descobr i r es ta a lde ia representa 
mergulhar no mundo mágico da Serra da 
Lousã e embrenhar-se numa vegetação 
luxuriante por onde espreitam veados, 
corços, javalis e muitas outras espécies. 
 

Piódão - Aldeia Presépio - 4 horas 

Piódão é uma das 7 Maravilhas de 
Portugal. Apelidada de "aldeia presépio" é 
um local verdadeiramente fascinante! 

 
Piódão & Talasnal - Aldeias fascinantes 
- 8 horas 
 
É preciso fazer muita estrada para chegar 
a este prodígio. No coração da Serra do 
Açor, o Piódão é uma das aldeias mais 
autênticas do país. Lá no fundo da Beira, 
repousando na encosta da montanha 
como um presépio, é um monumento 
genuíno da construção em xisto. Aqui o 
tempo tem outro tempo - mergulhe-se na 
piscina fluvial e sorva-se a energia. 

Na mesma região, mas na Serra da Lousã, 
a natureza vibra no Talasnal. A fauna 
circundante - javalis, veados, corços -, o 
verde intenso da flora, tudo concorre para 
um micro-paraíso genuíno, protegido dos 
cansaços e u rbanos e p leno de 
hospitalidade. 
 
 
 
 
 
 

 
* Consultar valores  
 
 

Serra da Estrela - No Topo do País - 8 
horas 
 
O ponto mais alto de Portugal Continental 
- quase 2000 metros - fica numa das 
maiores serras da Península Ibérica. Lá 
em cima, na Torre, as vistas únicas que 
jamais cairão no esquecimento. A Serra 
da Estrela possui uma estância de ski e 
está rodeada pelos tesouros que seus 
rebanhos de ovelhas dão: o queijo 
tradicional e o vestuário em lã pura. É o 
autêntico Portugal rural. 
 

Belmonte - Os judeus marranos de 
Portugal - 8 horas
 
No imperdível Museu Judaico de 
Belmonte - vila de extraordinária beleza, 
al iás - preserva-se a memória da 
comunidade que, durante séculos, 
"resistiu aos éditos de expulsão dos reis 
católicos, ao olhar vigilante da Inquisição 
e às penas do seu tribunal". São os judeus 
"marranos", obrigados à conversão cristã, 
que mantiveram em segredo sua fé. 
Explorar Belmonte é descobrir uma 
história de resistência espiritual 

Bussaco & Coimbra - Do hotel - Palácio 
à Lusa - Atenas - 8 horas

Bussaco, "bosque sacro", seu hotel-
palácio e a incrível mata circundante é um 
dos tesouros do centro de Portugal. 
C o m e c e m o s p o r e s t a s e d u ç ã o 
arquitectónica e verdejante para logo 
rumarmos à vizinha Coimbra, a Lusa-
Atenas. Da cidade Alta à Baixa, são quase 
mil anos de história que desaguam no 
Mondego, esse rio poético, e que são 
visita obrigatória para qualquer um que 
queira apaixonar-se por Portugal. 
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Menu de Experiências  
COIMBRA & CENTRO 

DE PORTUGAL 
Serra da Estrela - Workshop de Queijo
2 horas e 30 minutos
 
Uma experiência que tem tanto de 
pitoresco quanto de saboroso. Vamos 
levá-lo a uma queijaria para que possa 
aprender com os mestres como se faz 
artesanalmente um bom queijo de cabra 
o u d a s e r r a . D o p r o c e s s o d e 
transformação do leite em queijo, à 
modelagem do dito, vai ficar por dentro de 
todo o processo. Mãos à obra! 
 

Guarda, Castelo Branco & Elvas - 
Herança & Tradição - 8 horas  

Em Guarda, visite sua magnífica Catedral 
e o Bairro Judeu. Seguimos, então, para 
Castelo Branco para visitar os Jardins do 
Paço Episcopal. Descemos para Elvas 
para contemplar as muralhas seiscentistas 
que constituem a maior fortificação 
abaluartada do mundo. As muralhas foram 
inclusas na lista do Património Mundial da 
UNESCO. 

Tour Região Bairrada - 8 horas 
 
Conhecida pelos seus vinhos espumantes, 
a região da Baixada encanta com a sua 
paisagem e com a sua riqueza cultural e 
histórica. Terra de palácios, lendas e 
gastronomia deliciosa. 

Situada na Beira Litoral, circundada pelas 
serras do Buçaco e do Caramulo, a 
Bairrada foi,   no passado, uma terra de 
passagem e de conquistas, de lutas entre 
cristãos e árabes no tempo da formação 
de Portugal, quando a capital do reino era 
Coimbra. 

 
 

* Consultar valores  
 
 

Neste programa privado vamos descobrir 
esta região repleta de cor e de sabor, 
deixar-nos envolver nos aromas dos 
vinhos e espumantes aqui produzidos e 
descobrir os palácios, as lendas e o 
romantismo único deste lugar. 

Começamos por conhecer Aveiro, uma 
cidade encantadora, junto ao mar e à ria, 
atravessada por uma rede de canais por 
onde passeiam coloridos   barcos 
Moliceiros, que no passado serviam para 
recolher algas e sargaço. Aveiro é uma 
cidade elegante, com os seus edifícios em 
estilo Arte Nova que vale a pena apreciar, 
enquan to nos de l i c i amos com o 
emblemático   doce típico – os “ovos 
moles” confeccionado com ovos e açúcar. 

Continuamos a nossa descober ta, 
despertando o olfato e o paladar com a 
visita a uma Quinta produtora de vinho 
e s p u m a n t e e u m a e x p e r i ê n c i a 
gastronómica característica desta região, 
o saboroso leitão assado. 

De alma cheia e estômago reconfortado, 
vamos entrar  na majestosa e mística Mata 
Nacional do Buçaco. A tranquilidade e o 
silêncio deste local convidam à sua 
descoberta. Neste bosque encantado 
vamos percorrer de forma serena alguns 
dos seus trilhos para depois um momento 
de repouso no Palácio do Buçaco, o 
último palácio dos Reis de Portugal 
transformado no hotel mais lendário de 
Portugal, e num dos mais belos e 
históricos hotéis do mundo. 

Uma experiência a descobrir através do 
olhar e do paladar! 
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Menu de Experiências  
COIMBRA & CENTRO 

DE PORTUGAL 
Aveiro - atelier de Pintura e/ou de 
cerâmica na vista Alegre - 2 ou 4 horas
 
É em Ílhavo, no centro de Portugal, a terra 
onde nasceu em 1824, que se mantém de 
pedra e cal a fábrica (e museu) da Vista 
Alegre. Visite os bastidores da fábrica e 
deslumbre-se com o minucioso trabalho 
destes artesãos. Se quiser ir mais longe e 
passar à ação porque não participar num 
atelier de pintura? Porque não participar 
num atelier de cerâmica? Os seus amigos 
não vão acreditar quando lhes contar que 
a linda xícara de chá que tem lá em casa 
foi pintada por si na mesma fábrica que 
faz as xícaras onde a Rainha de Inglaterra 
toma o seu chá. 

Aveiro, Costa Nova & Coimbra - Uma 
viagem à beira litoral - 8 horas 

Embarque numa viagem até à Beira 
Litoral, onde visitaremos a bonita cidade 
de Aveiro, conhecida como "Veneza 
portuguesa" com os seus canais. Vamos 
explorar toda esta costa nos típicos 
moliceiros (barcos tradicionais da região) 
e saborear os famosos ovos moles, um 
t ípico doce. Por entre as sal inas 
chegaremos à Costa Nova, praia de casas 
cheias de cor, onde as ricas coloridas 
fachadas se misturam na paisagem desta 
península situada entre a ria de Aveiro e o 
mar. Mais a sul conhecemos Coimbra, a 
Cidade dos Estudantes, onde se encontra 
uma das mais antigas universidades do 
Mundo. 

* Consultar valores  
 
 

Trancoso & Viseu - Viagem no tempo - 8 
horas

O castelo milenar da bela vila de Trancoso 
foi palco de diversas batalhas marcantes 
para a formação e independência do reino 
de Portugal. Descubra a sua história e 
depois siga para Viseu, a capital da Beira 
Alta. Aqui terá vivido o infante D. 
Henr ique, que lançou a Era das 
Descobertas. Hoje a cidade vibra de 
cosmopolitismo. 
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LISBOA & 
PORTO



14 - Lisboa & Porto 
Completa 
9 noites 

 Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa.  
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa 
Encantada pelo centro e principais pontos 
turísticos (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Jantar com show de fado no bairro do 
Chiado. Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Tour Rota do Azulejo com 
visita ao Museu Nacional do Azulejo e 
degustação do Pastelzinho de Belém com 
um guia arquiteto profissional (4 horas). 
Almoço livre. Na parte da tarde Pintura em 
Azulejo português (2 horas). Acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

Dia 6º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) 

(8 horas). Retorno e acomodação. 
 
Dia 7º: Lisboa / Fátima / Aveiro / Porto
Café da manhã e checkout. Café da manhã. 
Saída até Fátima, um dos centros de 
peregrinação da Cristandade. Tempo livre 
para v is i ta r a basí l i ca e a lmoçar. 
Continuação até Aveiro, cidade encantadora 
e conhecida como a “Veneza portuguesa” 
pelo encanto dos seus canais. Continuação 
d a v i a g e m a o P o r t o . C h e c k - i n e 
acomodação.

Dia 8º: Porto
Café da manhã. Tour Porto Encantadora, 
uma das cidades mais belas e ricas do país, 
cujos vinhos são famosos no mundo inteiro 
- visita pelos principais pontos turísticos e a 
uma vinícola com degustação, almoço 
incluído (4 horas). Tarde livre. Acomodação.

Dia 9º: Porto / Viseu / Lamego / Porto
Café da manhã. Saída para o Tour a 
Descoberta do Barroco. Viseu é um dos 
ducados mais antigos do país e foi o lar do 
Infante D. Henrique. O cartão postal de 
Lamego é o Santuário de Nossa Senhora 
dos Remédios construído no século XVIII, 
no monte de Santo Estevão, e sua fabulosa 
escadaria que se ergue desde o centro da 
cidade até o alto do monte (8 horas). 
Acomodação.

Dia 10º: Porto / Barcelos / Ponte de Lima / 
Viana do Castelo / Porto
Café da manhã. Saída para o Tour Onde 
Nasce o Vinho Verde. Barcelos e suas 
cerâmicas artesanais, especialmente pelo 
Galo de Barcelos um dos símbolos de 
Portugal. A cidade medieval fortificada numa 
colina do rio Cavado, as suas ruas 
encantadoras são ladeadas por casas 
barrocas. Ponte de Lima é a Vila mais 
antiga de Portugal. É vila porque quis ser 
vila, recusou ser cidade! Viana do Castelo 
com seus recantos escondidos, as 
pequenas praças, os becos sem saída, 
fazem lembrar as cidades mediterrânicas 
gregas e italianas. Incrível cidade na foz do 
Rio Lima, entre o monte e o mar, com 
indescri t íveis paisagens. (8 horas). 
Acomodação.

47



Dia 11º: Porto
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto do Porto). Fim dos nossos 
serviços. Até Breve! 

 
  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem em Lisboa no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 1 noite de hospedagem em Coimbra no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 4 noites de hospedagem no Porto no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa Encantada (4 horas); 
- Jantar com show de fado; 
- Tour Rota do Azulejo (4 horas); 
- Tour Sintra e Cascais com vista ao Palácio 
da Pena, entradas incluídas (8 horas); 
- Tour de meio dia por Fátima;
- Tour pela cidade de Aveiro;
- Tour Porto Encantadora (4 horas) com 

degustação de vinhos e almoço;
- Tour à Descoberto do Barroco - Viseu & 

Lamego - (8 horas)
- Tour onde nasce o vinho verde (8 horas);
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem em Lisboa & Porto: 
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
 
 
 

- Categoria Premium (4*): 
 

 
 
- Categoria Luxo (5*): 
 

    Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Lisboa Porto

Be Poet Baixa 
Hotel

HF Tuela Porto 
Hotel

Browns Downtown 
Hotel

Selina Porto

Browns Boutique 
Hotel

Hotel 
Internacional 
Porto

Lisboa Porto

Torel Palace 
Lisbon

Porto A.S. 1829 
Hotel

Brown’s Central 
Hotel

Eurostars Porto 
Centro

Vincci Baixa Hotel NH Collection 
Porto Batalha

Lisboa Porto

Corpo Santo 
Lisbon Historical 
Hotel

Intercontinental 
Porto  - Palacio 
das Cardosas

EPIC SANA Lisboa 
Hotel

Hotel Torel 
Avantgarde

Myriad by SANA 
Hotels

Crowne Plaza 
Porto

Categoria

Standard 1.214

Premium 1.591

Luxo 1.733
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PORTO &  
REGIAO DO DOURO



15 - Porto Básica 
4 noites 

Porto: Paisagens de tirar o fôlego, 
montanhas mágicas, praias saudáveis, rios 
acolhedores. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Porto  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Porto.  
 
Dia 2º: Porto  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Porto
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 4º: Porto
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Porto
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 6º: Porto
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 
selecionado com café da manhã;
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
HF Tuela Porto Hotel 
Selina Porto 
Hotel Internacional Porto 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Porto A.S. 1829 Hotel  
Eurostars Porto Centro  
NH Collection Porto Batalha  

-   Categoria Luxo (5*) 
Intercontinental Porto  - Palacio das 
Cardosas
Hotel Torel Avantgarde  
Crowne Plaza Porto

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 
 
 
 
 
 

Categoria

Standard 274

Premium 371

Luxo 786
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16 - Porto Completa 
4 noites 

Porto: Paisagens de tirar o fôlego, 
montanhas mágicas, praias saudáveis, rios 
acolhedores. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Porto  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Porto.  
 
Dia 2º: Porto  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Porto
Café da manhã. Tour Porto Encantadora, 
uma das cidades mais belas e ricas do país, 
cujos vinhos são famosos no mundo inteiro 
- visita pelos principais pontos turísticos e a 
uma vinícola com degustação, almoço 
incluído (4 horas). Tarde livre. Show de fado 
com jantar. Acomodação. 
 
Dia 4º: Porto
Café da manhã. Tour pela gastronomia do 
Porto, uma experiência repleta de sabores e 
histórias, na descoberta das mais genuínas 
tradições gastronômicas do Porto, os típicos 
petiscos, as tradicionais conservas e a 
emblemática francesinha (4 horas). Tarde 
livre. Acomodação.

 
 

 
Dia 5º: Porto
Café da manhã. Manhã livre. Visita ao 
mundo do famoso Vinho do Porto, as 
vinícolas, as cores, os sabores uma 
experiência única onde tudo é feito 
pensando em você (1 hora).  Acomodação. 

Dia 6º: Porto
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Porto Encantador com visita a 

vinícola com degustação e almoço 
incluído (4 horas);

- Show de fado com jantar;
- Tour pela gastronomia do Porto (4 horas);
- Visita ao mundo do famoso Vinho do 

Porto (1 hora);
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
HF Tuela Porto Hotel 
Selina Porto 
Hotel Internacional Porto 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Porto A.S. 1829 Hotel  
Eurostars Porto Centro  
NH Collection Porto Batalha  

-   Categoria Luxo (5*) 
Intercontinental Porto  - Palacio das 
Cardosas
Hotel Torel Avantgarde  
Crowne Plaza Porto
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 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 

Categoria

Standard 504

Premium 623

Luxo 992
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17 - Porto & Douro  
“Fantástica” 

5 noites 

Porto: Paisagens de tirar o fôlego, 
montanhas mágicas, praias belíssimas, rios 
acolhedores. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Porto  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Porto.  
 
Dia 2º: Porto  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Porto
Café da manhã. Tour Porto Encantadora, 
uma das cidades mais belas e ricas do país, 
cujos vinhos são famosos no mundo inteiro 
- visita pelos principais pontos turísticos e a 
uma vinícola com degustação, almoço 
incluído (4 horas). Tarde livre. Show de fado 
com jantar. Acomodação. 
 
Dia 4º: Porto
Café da manhã. Tour pela gastronomia do 
Porto, uma experiência repleta de sabores e 
histórias, na descoberta das mais genuínas 
tradições gastronômicas do Porto, os típicos 
petiscos, as tradicionais conservas e a 
emblemática francesinha (4 horas). Tarde 
livre. Acomodação.

 
Dia 5º: Porto / Douro em Veleiro 
Ca fé da manhã . Sa ída pa ra uma 
experiência única no Douro, num programa 
exclusivo que combina cruzeiro privativo em 
veleiro e almoço numa conceituada Quinta 
no Douro, harmonizado com vinhos da 
propriedade (8 horas). Acomodação.

Dia 6º: Porto / Amarante / Pinhão / Régua / 
Lamego / Porto
Café da manhã. Saída para o Tour o Berço 
do Famoso Néctar - Partindo do Porto, onde 
o rio desagua no mar, passando depois 
pe las magn íficas te r ras onde são 
produzidos os vinhos famosos, vai poder 
assistir a um cenário cultural e paisagístico, 
listado como Património Mundial da 
Humanidade (degustação de vinho incluída)
(8 horas). Acomodação.
 
Dia 7º: Porto
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto). Fim dos nossos serviços. 
Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Porto Encantador com visita a 

vinícola com degustação e almoço 
incluído (4 horas);

- Show de fado com jantar;
- Tour pela gastronomia do Porto (4 horas);
- Cruzeiro privativo em veleiro pelo Douro 

com almoço (8 horas);
- Tour Berço do Famoso Néctar / Amarante, 

Pinhão, Régua e Lamego (8 horas);
- Assistência local 24 horas. 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 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
HF Tuela Porto Hotel 
Selina Porto 
Hotel Internacional Porto 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Porto A.S. 1829 Hotel  
Eurostars Porto Centro  
NH Collection Porto Batalha  

-   Categoria Luxo (5*) 
Intercontinental Porto  - Palacio das 
Cardosas
Hotel Torel Avantgarde  
Crowne Plaza Porto
 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria

Standard 642

Premium 772

Luxo 914
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18 - Porto & Douro  
“Tradição e História” 

5 noites 

Porto: Paisagens de tirar o fôlego, 
montanhas mágicas, praias belíssimas, rios 
acolhedores. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Porto  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Porto.  
 
Dia 2º: Porto  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Porto
Café da manhã. Tour Porto Encantadora, 
uma das cidades mais belas e ricas do país, 
cujos vinhos são famosos no mundo inteiro 
- visita pelos principais pontos turísticos e a 
uma vinícola com degustação, almoço 
incluído (4 horas). Tarde livre. Show de fado 
com jantar. Acomodação. 
 
Dia 4º: Porto
Café da manhã. Tour pela gastronomia do 
Porto, uma experiência repleta de sabores e 
histórias, na descoberta das mais genuínas 
tradições gastronômicas do Porto, os típicos 
petiscos, as tradicionais conservas e a 
emblemática francesinha (4 horas). Tarde 
livre. Acomodação.

Dia 5º: Porto / Douro em Veleiro 
Ca fé da manhã . Sa ída pa ra uma 
experiência única no Douro, num programa 
exclusivo que combina cruzeiro privativo em 
veleiro e almoço numa conceituada Quinta 
no Douro, harmonizado com vinhos da 
propriedade (8 horas). Acomodação. 
 
Dia 6º: Porto / Guimarães / Braga / Porto
Café da manhã. Saída até Guimarães, 
cidade-berço da nação, e Braga, a da mais 
antiga catedral portuguesa. Foi aqui que 
tudo começou há quase mil anos. Foi a 
partir daqui que D. Afonso Henriques 
expandiu Portugal. Poderosos lugares 
h is tó r i cos , rodeados por na tu reza 
impactantes e sabores gastronómicos 
seculares (8 horas). Acomodação.
 
Dia 7º: Porto
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto). Fim dos nossos serviços. 
Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour Porto Encantador com visita a 

vinícola com degustação e almoço 
incluído (4 horas);

- Show de fado com jantar;
- Tour pela gastronomia do Porto (4 horas);
- Cruzeiro privativo em veleiro pelo Douro 

com almoço (8 horas);
- Tour Guimarães e Braga (8 horas);
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
HF Tuela Porto Hotel 
Selina Porto 
Hotel Internacional Porto 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Porto A.S. 1829 Hotel  
Eurostars Porto Centro  
NH Collection Porto Batalha  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-   Categoria Luxo (5*) 
Intercontinental Porto  - Palacio das 
Cardosas
Hotel Torel Avantgarde  
Crowne Plaza Porto

 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria

Standard 691

Premium 794

Luxo 954
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19 - Porto, Douro & Santiago 
de Compostela 

“Completa” 
7 noites 

Porto: Paisagens de tirar o fôlego, 
montanhas mágicas, praias fantásticas, rios 
acolhedores. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Porto  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Porto.  
 
Dia 2º: Porto  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Porto
Café da manhã. Tour Porto Encantadora, 
uma das cidades mais belas e ricas do país, 
cujos vinhos são famosos no mundo inteiro 
- visita pelos principais pontos turísticos e a 
uma vinícola com degustação, almoço 
incluído (4 horas). Tarde livre. Show de fado 
com jantar. Acomodação. 
 
Dia 4º: Porto
Café da manhã. Tour pela gastronomia do 
Porto, uma experiência repleta de sabores e 
histórias, na descoberta das mais genuínas 
tradições gastronômicas do Porto, os típicos 
petiscos, as tradicionais conservas e a 
emblemática francesinha (4 horas). Tarde 
livre. Acomodação.

Dia 5º: Porto
Café da manhã. Manhã livre. Visita ao 
mundo do famoso Vinho do Porto, as 
vinícolas, as cores, os sabores. Uma 
experiência única (1 hora).  Acomodação. 
 
Dia 6º: Porto / Douro em Veleiro 
Ca fé da manhã . Sa ída pa ra uma 
experiência única no Douro, num programa 
exclusivo que combina cruzeiro privativo em 
veleiro e almoço numa conceituada Quinta 
no Douro, harmonizado com vinhos da 
propriedade (8 horas). Acomodação.

Dia 7º: Porto / Viana do Castelo / Valença 
do Minho / Santiago de Compostela
Café da manhã e check-out. Começamos o 
tour na encantadora Viana do Castelo e 
depois subimos a Valença do Minho, cidade 
amuralhada e histórica, na fronteira de 
Portugal e Espanha - isto é, a Galicia . E 
logo cont inuaremos a Sant iago de 
Compostela, Patr imónio Mundial da 
UNESCO e ponto final daqueles caminhos 
espirituais que vão em direção ao túmulo do 
a p ó s t o l o ( 1 0 h o r a s ) . C h e c k - i n e 
acomodação.

Dia 8º: Santiago de Compostela
Café da manhã. City tour histórico por 
Santiago de Compostela (4 horas). Tarde 
livre. Acomodação. 
 
Dia 9º: Santiago de Compostela
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto ou estação de trem). Fim 
dos nossos serviços. Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no Porto no hotel 

selecionado com café da manhã;
- 2 noites de hospedagem em Santiago de 

Compostela no hotel selecionado com 
café da manhã;

- Tour Porto Encantador com visita a 
vinícola com degustação e almoço 
incluído (4 horas);

- Show de fado com jantar;
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- Tour pela gastronomia do Porto (4 horas);
- Visita ao mundo do famoso Vinho do 

Porto (1 hora);
- Cruzeiro privativo em veleiro pelo Douro 

com almoço (8 horas);
- Tour Viana do Castelo, Valença do minho 

e Santiago de Compostela (10 horas);
- City tour histórico por Santiago de 

Compostela (4 horas);
- Assistência local 24 horas. 
 
 
 
 

 Hospedagem em Lisboa & Porto: 
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
 
- Categoria Premium (4*): 
 

 
 

- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 

Porto Santiago de 
Compostela

HF Tuela Porto 
Hotel

Hotel Praza 
Quintana

Selina Porto Hotel Gelmirez

Hotel 
Internacional 
Porto

Capitol Boutique 
Hotel

Porto Santiago de 
Compostela

Porto A.S. 1829 
Hotel

San Francisco 
Hotel 
Monumento

Eurostars Porto 
Centro

Gran Hotel Los 
Abetos

NH Collection 
Porto Batalha

A Quinta da Auga  
Hotel Spa Relais 
& C hateaux

Porto Santiago de 
Compostela

Intercontinental 
Porto  - Palacio 
das Cardosas

Hotel NH 
Collection 
Santiago de 
Compostela

Hotel Torel 
Avantgarde

Parador de 
Santiago de 
Compostela

Crowne Plaza 
Porto

Categoria

Standard 984

Premium 1.295

Luxo 1.410
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20 - Porto & Douro  
VIP 

6 noites 

Porto: Paisagens de tirar o fôlego, 
montanhas mágicas, praias belíssimas, rios 
acolhedores. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Porto  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Porto.  
 
Dia 2º: Porto  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Porto
Café da manhã. Tour Vip Porto Charmosa, 
uma das cidades mais belas e ricas do país, 
cujos vinhos são famosos no mundo inteiro 
- visita pelos principais pontos turísticos e a 
uma vinícola com degustação, almoço 
incluído (4 horas). Tarde livre. Show de fado 
com jantar. Acomodação. 
 
Dia 4º: Porto
Café da manhã. Tour pela gastronomia do 
Porto, uma experiência repleta de sabores e 
histórias, na descoberta das mais genuínas 
tradições gastronômicas do Porto, os típicos 
petiscos, as tradicionais conservas e a 
emblemática francesinha (4 horas). Voo de 
helicóptero pela cidade. Você verá todo o 
recorte do rio Douro e as cores das 
margens. (20 minutos). Acomodação.

Dia 5º: Porto / Douro em Veleiro 
Café da manhã e check-out. Saída para 
uma experiência única no Douro, num 
programa exclusivo que combina cruzeiro 
privativo em veleiro e almoço numa 
conceituada Quinta no Douro, harmonizado 
com vinhos da propriedade (8 horas). 
Check-in e acomodação.

Dia 6º: Douro 
Café da manhã. Passeio de balão no Vale 
do Douro (1 hora de passeio/  4 horas total).  
Tarde livre. Acomodação.

Dia 7º: Douro / Barcelos / Ponte de Lima / 
Viana do Castelo / Douro
Café da manhã. Tour Onde Nasce o Vinho 
Verde. Barcelos e suas cerâmicas 
artesanais, especialmente pelo Galo de 
Barcelos um dos símbolos de Portugal. A 
cidade medieval fortificada numa colina do 
rio Cavado, as suas ruas encantadoras são 
ladeadas por casas barrocas. Ponte de 
Lima é a Vila mais antiga de Portugal. É vila 
porque quis ser vila, recusou ser cidade! 
Viana do Castelo com seus recantos 
escondidos, as pequenas praças, os becos 
sem saída, fazem lembrar as cidades 
mediterrânicas gregas e italianas (8 horas). 
Retorno e acomodação.
 
Dia 8º: Douro / Porto
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto). Fim dos nossos serviços. 
Até Breve!

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 3 noites de hospedagem no Porto no hotel 

selecionado com café da manhã;
- 3 noites de hospedagem no Douro no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Vip Porto Charmosa com degustação 

e almoço incluído (4 horas);
- Show de fado com jantar;
- Tour Porto gastronômica (4 horas);
- Passeio de helicóptero pelo Porto (20 

minutos);
-  Cruzeiro privativo em veleiro pelo Douro 

com almoço (8 horas);
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- Passeio de balão (1 hora de passeio / 4 
horas total);

- Tour Onde Nasce o Vinho Verde (8 
horas);

- Assistência local 24 horas. 
 
 
 

 Hospedagem no Porto e Douro:
 
- Categoria Luxo (5*): 
 

 
 Preço a partir de:  

 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 
 

21 - Douro Romântica 
5 noites 

Porto: Paisagens de tirar o fôlego, 
montanhas mágicas, praias belíssimas, rios 
acolhedores. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Porto  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Porto.  
 
Dia 2º: Porto / Douro  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel na região do Douro. Dia livre para 
aproveitar o hotel. Acomodação.

Dia 3º: Douro
Ca fé da manhã . Sa ída pa ra uma 
experiência única no Douro, num programa 
exclusivo que combina cruzeiro privativo em 
veleiro e almoço numa conceituada Quinta 
no Douro, harmonizado com vinhos da 
propriedade (8 horas). Acomodação. 
 
Dia 4º: Douro / Viana do Castelo / 
Guimarães / Braga / Douro
Café da manhã. Tour Tenho um Amor 
Nortenho. Viana do Castelo, com seu 
imponente Santuário de Santa Luzia, olha 
para o Atlântico e para o interior da região 
do Minho entre as tradições piscatórias e 
campestres, sempre emoldurada pela 
delicadeza das filigranas que lhe dão fama - 
um dos prodígios do artesanato português. 
Entre ela, Braga - a magnífica cidade de mil 
e uma igrejas e capelas - e Guimarães - 
berço da nação. (8 horas). Acomodação. 

Porto Douro

Intercontinental 
Porto  - Palacio 
das Cardosas

Six Senses Douro 
Valley

Hotel Torel 
Avantgarde

The Vintage 
House Hotel

Crowne Plaza 
Porto

Douro Royal 
Valley Hotel & 
Spa

Categoria

Luxo 1.754
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Dia 5º: Douro 
Café da manhã. Passeio de balão no Vale 
do Douro (1 hora de passeio / 4 horas total).  
Tarde livre. Acomodação.

Dia 6º: Douro 
Café da manhã. Cooking class no Douro, na 
companhia de um chefe você vai ficar por 
dentro dos preceitos da cozinha portuguesa, 
das histórias, regionalismos e porquês 
desta muito gabada gastronomia (3 horas). 
Tarde livre. Acomodação.
 
Dia 7º: Douro / Porto
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto). Fim dos nossos serviços. 
Até Breve! 
 

  O que inclui: 

-  Recepção e traslado de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem no Porto no hotel 

selecionado com café da manhã;
- Tour cruzeiro privativo em veleiro com 

almoço numa conceituada Quinta no 
Douro (8 horas);

- Tour Tenho um Amor Nortenho (8 horas);
- Passeio de balão no Vale do Douro (4 

horas);
- Cooking class (3 horas);
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Hotel Folgosa Douro 
LBV House Hotel 
Hotel Solar dos Pacheco 
 
-   Categoria Premium (4*): 
The Wine House Hotel - Quinta da Pacheca  
Hotel Régua Douro
Quinta de Casaldronho Wine Hotel  

-   Categoria Luxo (5*) 
Six Senses Douro Valley
The Vintage House Hotel  
Douro Royal Valley Hotel & Spa  
 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria

Standard 745

Premium 897

Luxo 1.204
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Menu de Experiências  
PORTO & NORTE DE 

PORTUGAL 
 
Explore o Porto em Tuk Tuk - 1 hora 
e 30 minutos 

Show de fado com jantar - Boa comida, 
vinho & fado - 4 horas

Se o Porto à noite é de uma beleza 
extraordinária, sair para um saboroso 
jantar num local característico é uma 
experiência a não perder. Delicie-se com a 
gastronomia caseira e contemporânea, 
iguarias regionais e internacionais, e 
assista a um magnífico momento de fado - 
sim, não é só em Lisboa! 
 
Sabores do Porto - Walking Tour 
Gastronômico - 2 horas

Conheça a cultura e gastronomia e tenha 
uma verdadeira experiência com guia 
local. Neste walking tour prove os 
m e l h o re s s a b o re s d o P o r t o n o s 
restaurantes a tascas mais tradicionais da 
cidade, cheios de histórias onde a 
gastronomia é o ponto de partida para 
uma viagem no tempo. vamos andar pela 
cidade enquanto descobrimos os seus 
can tos , o povo , os sabores e a 
gastronomia portuense 
 
Visita Privativa com guia sênior nas 
vinícolas do Porto - 1 hora  
 
Uma visita ao mundo do famoso Vinho do 
Porto, as adegas, as cores, os sabores 
uma experiência única onde tudo é feito 
pensando em você. Esta visita privativa 
com um colaborador sénior da adega será 
a porta de entrada para explorar com 
conhecedores, o vinho do porto sua 
história e o seu presente.  

 
 

 
* Consultar valores 
 
 
 
 
 
 
 
Walking Tour com fotógrafo local - 3 
horas 
 
Nem toda sala de aula tem 4 paredes. 

Se você gosta de fotografia e de fugir dos 
roteiros mais batidos temos uma sugestão 
à sua medida: um walking tour fotográfico! 
Com um fotógrafo profissional (e local!) a 
seu lado não há como não captar os 
melhores momentos, as melhores caras e 
os melhores ângulos da cidade Invicta. 

 
City Tour Porto: Histórica, Orgulhosa & 
Acolhedora  - 4 horas 
 
Considerada Património da Humanidade 
pela UNESCO em 1996, a Cidade do 
Porto remonta ao século IV e é um dos 
destinos turísticos mais antigos da Europa. 
A sua riqueza de arte, monumentos, o 
famoso Vinho do Porto, as adegas 
premiadas de Gaia e cores únicas desta 
Cidade - são motivos muito válidos para 
rumar ao Norte do País. 

Tour os Judeus e o Porto - 4 horas
 
O Porto sempre foi uma cidade muito 
acolhedora da cultura hebraica - aqui 
nunca aconteceram pogroms. Neste 
memória de séculos vale a pena explorar 
as ruas da antiga judiaria, junto à catedral, 
ali desenvolvida no século XII, descobrir 
alguns altares judaicos (em propriedades 
privadas), visitar a sinagoga Kadoorie 
Mekor Haim e aprender muita história 
oculta. 
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Menu de Experiências  
PORTO & NORTE DE 

PORTUGAL 
 
Voo de Helicóptero no Douro - 20, 30 ou 
45 minutos 
 
O Douro "tem de ser visto pelo menos uma 
vez na vida" e se for em um passeio de 
helicóptero, melhor ainda!  
 
Traslado de chegada e saída 
 
Aeroporto do Porto | Centro  
Centro | Aeroporto do Porto 
 
2 bagagens por pessoa. 
 
Tour o Vigor do Minho - BRAGA - 4 
horas

No coração da região do Minho, rodeada 
por montes ondulantes e florestas, está 
Braga. Aí encontramos a Catedral 
Portuguesa, cujo projeto de construção 
começou ainda antes de Portugal ser uma 
Nação. É um dos maiores centros 
religiosos de Portugal, com esplêndidos 
solares do século XVIII e belos parques e 
jardins. O ponto alto da visita é a Sé de 
Braga. 
 
Tour Tenho um Amor Nortenho - VIANA 
DO CASTELO, GUIMARÃES E BRAGA - 
8 horas

Viana do Castelo, com seu imponente 
Santuário de Santa Luzia, olha para o 
Atlântico e para o interior da região do 
Minho entre as tradições piscatórias e 
campestres, sempre emoldurada pela 
delicadeza das filigranas que lhe dão 
fama - um dos prodígios do artesanato 
português. Entre ela, Braga - a magnífica 
cidade de mil e uma igrejas e capelas - e 
Guimarães - berço da nação. 
 
 

 
* Consultar valores 
 
 
 
 
 
 
 
Tour Princesa do Tâmega - AMARANTE 
- 4 horas  
 
Uma visita ao mundo do famoso Vinho do 
Porto, as adegas, as cores, os sabores 
uma experiência única onde tudo é feito 
pensando em você. Esta visita privativa 
com um colaborador sénior da adega será 
a porta de entrada para explorar com 
conhecedores, o vinho do porto sua 
história e o seu presente. 
 
 
Tour o Berço do Famoso Néctar - 
AMARANTE, P INHÃO, RÉGUA E 
LAMEGO - 8 horas  
 
O rio Douro e toda a sua envolvente 
levam-nos a verdadeiras relíquias do 
Norte de Portugal. Venha conosco numa 
viagem pelos principais pontos turísticos 
da história desta região. Partindo do Porto, 
onde o rio desagua no mar, passando 
depois pelas magníficas terras onde são 
produzidos os vinhos famosos, vai poder 
ass i s t i r a um cená r io cu l t u ra l e 
paisagístico, listado como Património 
Mundial da Humanidade. 
 

À Descoberta do Barroco - VISEU E 
LAMEGO - 8 horas  
 
Viseu é um dos ducados mais antigos do 
país e foi o lar do Infante D. Henrique. O 
cartão postal de Lamego é o Santuário de 
Nossa Senhora dos Remédios construído 
no século XVIII, no monte de Santo 
Estevão, e sua fabulosa escadaria que se 
ergue desde o centro da cidade até o alto 
do monte. 
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Menu de Experiências  
PORTO & NORTE DE 

PORTUGAL 
 
Seja Enólogo por 1 dia - 2 horas 
 
Sempre sonhou em fazer o seu próprio 
vinho mas falta-lhe a coragem? Temos 
uma proposta irrecusável: vá de férias e 
faça o seu próprio vinho!  

Tour Onde Nasce o Vinho Verde - 
BARCELOS, PONTE DE LIMA E VIANA 
DO CASTELO - 8 horas  

Barcelos e suas cerâmicas artesanais, 
especialmente pelo Galo de Barcelos um 
dos símbolos de Portugal. A cidade 
medieval fortificada numa colina do rio 
Cavado, as suas ruas encantadoras são 
ladeadas por casas barrocas. 
 
Ponte de Lima é a Vila mais antiga de 
Portugal. É vila porque quis ser vila, 
recusou ser cidade! 
 
Viana do Castelo com seus recantos 
escondidos, as pequenas praças, os 
becos sem saída, fazem lembrar as 
cidades mediterrânicas gregas e italianas. 
Incrível cidade na foz do Rio Lima, entre o 
monte e o mar, com indescritíveis 
paisagens. 

Berço de Portugal - GUIMARÃES - 4 
horas 
 
Conhecer o Minho, esta maravilhosa 
região que tem também o nome do Rio 
que divide Portugal da vizinha Espanha e 
que respira história e tradição. Vamos até 
Guimarães, Cidade Berço da Nação, onde 
governou o Primeiro Rei de Portugal, D. 
Afonso Henriques, e que é uma das mais 
importantes cidades históricas do País.  

 
 
* Consultar valores 
 
 
 
 
 
 
Cruzeiro Privativo de 3 dias pelo Douro 
 
Descubra a magnífica região do Douro, a 
bordo de um elegante iate, num cruzeiro 
privativo de 3 dias. 

 
Tour Douro Vinícolas  - 8 horas 
 
Venha descobrir a beleza absoluta do 
Douro em um passe io exc lus ivo , 
deixando-se deslumbrar pela paisagem e 
celebrando com os vinhos e gastronomia 
locais. 

Tour Douro Romântico
 
Desfrute de um tour romântico no Douro, 
com um cruzeiro privativo ao pôr-do-sol, 
em veleiro de luxo com pernoite e jantar a 
bordo. Um brinde ao romance! 

Experiencia 4X4 no Douro - 8 horas

Uma forma diferente de conhecer o 
magnifico Douro, em uma experiencia 
através das mais belas trilhas, em um 
veículo todo terreno. Junte-se a nos nesta 
aventura e descubra as belas paisagens 
desta região. 

Experiência pelo Douro Navegando - 8 
horas 
 
Experiência única no Douro, em um tour 
exclusivo que combina cruzeiro privativo 
em veleiro e almoço em uma conceituada 
Quinta do Douro, harmonizado com vinhos 
da propriedade. 
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CAMINHO 
PORTUGUÊS DE 
SANTIAGO



22 - Caminho Português de 
Santiago a pé 

11 noites  

Numa das mais belas cidades da Península 
Ibérica repousam os restos de um dos 
Apóstolos. Todos os caminhos da fé vão dar 
a Santiago de Compostela, e eles também 
partem de Portugal em direção ao norte, à 
Galiza. Nós fazemos essa rota até terras de 
Espanha, para que o abraço a Santiago 
seja completo e intenso.

 
No final de cada etapa, o viajante é 
recolhido no local do caminho e conduzido 
em automóvel para o hotel em que passará 
a noite depois de um merecido jantar 
caseiro elaborada com produtos da região.

Distância percorrida: 117,4km 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Porto  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Porto.  
 
Dia 2º: Porto  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas. Acomodação.

Dia 3º: Porto
Café da manhã. City Tour Encantos do 
Porto - visita pelos principais pontos 
turísticos da cidade, inclui visita a famosa 
vinícola Cockburn’s Port Lodge (4 horas). 
Almoço livre. Final da tarde passeio em 
barco vintage com picnic e degustação de 
vinhos à bordo - (2 horas). Acomodação. 

 
Dia 4º: Porto
Café da manhã. Walking tour gastronômico 
- Esta experiência não é apenas um passeio 
de degustação: é uma oportunidade de se 
conectar verdadeiramente com a comida, as 
pessoas e a cultura (4 horas). Na parte da 
tarde escalada do Arco da Ponte da 
Arrábida  - Oportunidade única na Europa 
de visitar o arco de uma ponte, vivenciando 
um edifício icónico e impressionante pela 
d imensão e e legânc ia ; é o ún i co 
monumento nacional do século XX no Porto 
(45 minutos). Acomodação. 

Dia 5º: Porto
Café da manhã. Jeep Tour na Serra do 
Marão com picnic - Aventure-se nesta 
experiencia num veículo 4x4, suba encostas 
em trajetos off-road e conheça caminhos 
escondidos da Serra do Marão (5 horas). 
Acomodação. 

Dia 6º: Porto /  Barcelos / Ponte de Lima / 
Viana do Castelo / Tui
Café da manhã e check-out. Saída para o 
nosso  Tour Barcelos, Ponte de Lima e  
Viana do Castelo.  Chegada à Tui, check-in 
e acomodação. 
 
Hospedagem no Parador de Tui. 

Dia 7º: Tui / Porriño 
Começo da caminhada
Café da manhã e checkout. 17 km de 
caminhada. Chegada a Redondela, check-in 
e acomodação.  
 
O b s : C o m o e m P o r r i ñ o n ã o t e m 
acomodação, um carro te recorrerá no final 
do dia e te levará para Tui. No dia seguinte 
você será trasladado a Porriño novamente 
para começar a caminhada.  
 
Hospedagem no Parador de Tui.

Dia 7º: Porriño / Redondela 
Café da manhã e checkout. 15 km de 
caminhada. Chegada a Redondela, check-in 
e acomodação.  
 
Hospedagem no Pazo Torres de Agrelo 
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(Hotel Rural) 

Dia 8º: Redondela / Pontevedra 
Café da manhã e checkout. 20,4 km de 
caminhada. Chegada a Pontevedra, check-
in e acomodação. 
 
Hospedagem no Parador de Pontevedra

Dia 9º: Pontevedra / Caldas de Reis 
Café da manhã e checkout. 20,7 km de 
caminhada. Chegada a Caldas de Reis, 
check-in e acomodação. 
 
Hospedagem no Torre do Rio (Hotel Rural)

Dia 10º: Caldas de Reis / Padrón 
Café da manhã e checkout. 18,6k m de 
caminhada. Chegada a Padrón, check-in e 
acomodação.

Hospedagem na Casa de Marcelo (Hotel 
Rural)
 
Dia 11º: Padrón / Santiago de Compostela
Café da manhã e checkout. 23,9 km de 
caminhada. Chegada a Santiago de 
Compostela, check-in e acomodação.

Hospedagem no Parador de Santiago de 
Compostela

Dia 12º: Santiago de Compostela
Café da manhã. City tour histórico por 
Santiago de Compostela (4 horas). Tarde 
livre. Acomodação.
 
Dia 6º: Santiago de Compostela
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída até o aeroporto de Santiago ou 
estação de trem. Fim dos nossos serviços. 
Até Breve!

  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 4 noites de hospedagem no Porto no hotel 

NH Collection Porto Batalha ou Porto 
Royal Bridges com café da manhã; 
- 2 noites de hospedagem em Tui no 
Parador de Tui com café da manhã;

- 1 noite de hospedagem em Redondela no 
Hospedagem no Pazo Torres de Agrelo 
(Hotel Rural)

- 1 noite de hospedagem em Pontevedra 
no Parador de Pontevedra com café da 
manhã;

- 1 noite de hospedagem em Caldas de 
Reis no Torre do Rio (Hotel Rural) com 
café da manhã;

- 1 noite de hospedagem em Padrón na 
Casa de Marcelo (Hotel Rural) com café 
da manhã;

- 2 noites de hospedagem em Santiago de 
Compostela no Parador de Santiago de 
Compostela com café da manhã;

- City Tour Encantos do Porto (4 horas)
- Visita a vinícola Cockburn’s Port Lodge (1 

hora);
- Passeio em barco vintage com picnic e 

degustação de vinho no Porto (2 horas);
- Walking Tour gastronômico no Porto (4 

horas);
- Escalada do Arco da Ponte da Arrábida 

(45 minutos);
-  Jeep Tour na Serra do Marão com picnic - 

Aventure-se nesta experiencia num 
veículo 4x4, suba encostas en trajetos off-
road e conheça caminhos escondidos da 
Serra do Marão (5 horas).

- Caminhada guiada pelo Caminho 
Português;

- City Tour histórico por Santiago de 
Compostela (4 horas);

- Assistência local 24 horas. 
 
 
 

 Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

* Feriados e Festivos consultar suplemento. 
 

Categoria

Premium (4 estrelas) 2,245
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23 - Lisboa & Ilha da Madeira 
“Encantada” 

11 noites 

Ilha da Madeira: Refúgio de Belezas 
Naturais! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Lisboa  
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Lisboa.  
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour Lisboa 
Encantada pelo centro e principais pontos 
turísticos (4 horas). Almoço e tarde livre. 
Jantar com show de fado no bairro do 
Chiado. Acomodação. 
 
Dia 4º: Lisboa
Café da manhã. Tour Rota do Azulejo com 
visita ao Museu Nacional do Azulejo e 
degustação do Pastelzinho de Belém com 
um guia arquiteto profissional (4 horas). 
Almoço livre. Na parte da tarde Pintura em 
Azulejo português (2 horas). Acomodação.

Dia 5º: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 

Dia 6º: Lisboa / Sintra / Cascais /  Lisboa
Café da manhã e saída para o Tour de dia 
inteiro por Sintra e Cascais visitando as 
principais atrações, montanhas e vilas 
costeiras da região. Visita ao Palácio da 
Pena (Patrimônio Mundial da UNESCO) (8 
horas). Retorno e acomodação. 
 
Dia 7º: Lisboa / Funchal (Ilha da Madeira)
Café da manhã e checkout. Traslado ao 
aeroporto de Lisboa (1 hora e 42 minutos de 
voo).Traslado do aeroporto de funchal até o 
hotel e check-in. Jantar com espetáculo 
folclórico (3 horas). Acomodação.

Dia 8º: Funchal
Café da manhã. Tour de Touk Touk por 
Funchal (1 hora e 30 minutos). Tarde livre. 
Acomodação.

Dia 9º: Funchal
Café da manhã. Nadar com os golfinhos -   
vamos mergulhar e nadar com os 
simpáticos golfinhos da Ilha  da Madeira (2 
horas). Tarde livre. Acomodação.

Dia 10º: Funchal
Café da manhã. Walking tour gastronômico  
-  Um roteiro gastronómico e cultural que lhe 
dá a chance de provar e a conhecer os 
ingredientes e receitas, mas também a 
história e cultura do arquipélago da 
Madeira. Das frutas exóticas ao afamado 
v inho, dos exuberantes jard ins ao 
tradicional mercado, cabe tudo nesta 
experiência! (4 horas). Tarde l ivre. 
Acomodação.

Dia 11º: Funchal
Café da manhã. Tour Levada da Ribeira da 
Janela, túneis e cachoeiras (6 horas). 
Acomodação.

Dia 12º: Funchal
Café da manhã. Tour A Costa Norte da Ilha - 
um roteiro de histórias centenárias que se 
sentem, respiram e observam. Explore 
Camacha, Santana e Machico, descubra 
vida contagiante e o reflexo de um povo que 
entende as suas raízes como património 
que vai mais além da ilha. (6 horas). 
Acomodação. 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Dia 13º: Funchal 
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto). Fim dos nossos serviços. 
Até Breve! 

 
  O que inclui: 

- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 5 noites de hospedagem em Lisboa no 

hotel selecionado com café da manhã;
- 6 noites de hospedagem em Funchal no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Tour Lisboa Encantada (4 horas); 
- Jantar com show de fado; 
- Tour Rota do Azulejo (4 horas); 
- Tour Sintra e Cascais com vista ao Palácio 
da Pena, entradas incluídas (8 horas); 
- Jantar com espetáculo folclórico na Ilha da 
Madeira (3 horas);
- Tour por Funchal (1 hora e 30 minutos);
- Nadar com os golfinhos (2 horas);
- Walking Tour Gastronômico (4 horas);
- Tour Levada da Ribeira da Janela, túneis 

e cachoeiras (6 horas);
- Tour A Costa Norte da Ilha (6 horas);
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem em Lisboa & Porto: 
 
 
- Categoria Standard (3*): 
 

 
 
 
 
 
- Categoria Premium (4*): 

 

 
 
- Categoria Luxo (5*): 
 

    Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento. 

Lisboa Funchal

Be Poet Baixa 
Hotel

Santa Cruz 
Boutique Hotel

Browns Downtown 
Hotel

Hotel Orca Praia

Browns Boutique 
Hotel

Estalagem do 
Mar

Lisboa Porto

Torel Palace 
Lisbon

Castanheiro 
Boutique Hotel

Brown’s Central 
Hotel

Hotel Caju

Vincci Baixa Hotel Estalagem da 
Ponta do Sol

Lisboa Porto

Corpo Santo 
Lisbon Historical 
Hotel

Savoy Palace - 
The Leading 
Hotels of the 
World - Savoy 
Signature

EPIC SANA Lisboa 
Hotel

Quinta Jardins 
do Lago

Myriad by SANA 
Hotels

Quinta da Casa 
Branca

Reid’s Palace - A 
Belmond Hotel

Categoria

Standard 992

Premium 1.294

Luxo 1.634
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24 - Ilha da Madeira 
Básica 

6 noites 

Ilha da Madeira: Refúgio de Belezas 
Naturais! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Ilha da Madeira 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Funchal. 
 
Dia 2º: Funchal  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Funchal
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 4º: Funchal
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 5º: Funchal
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 6º: Funchal
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 7º: Funchal
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
Dia 8º: Funchal 
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto). Fim dos nossos serviços. 
Até Breve! 

 
  O que inclui: 

 
- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem em Funchal no 

hotel selecionado com café da manhã;
- Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Santa Cruz Boutique Hotel  
Hotel Orca Praia  
Estalagem do Mar 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Castanheiro Boutique Hotel  
Hotel Caju  
Estalagem da Ponta do Sol  
 
-   Categoria Luxo (5*): 
Savoy Palace - The Leading Hotels of the 
World - Savoy Signature  
Quinta Jardins do Lago  
Quinta da Casa Branca  
Reid’s Palace - A Belmond Hotel  
 

    Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 
 
 

Categoria

Standard 694

Premium 804

Luxo 1.195
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25 - Ilha da Madeira 
Completa 
6 noites 

Ilha da Madeira: Refúgio de Belezas 
Naturais! 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Ilha da Madeira 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Funchal. 
 
Dia 2º: Lisboa  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Funchal
Café da manhã. Tour de Touk Touk por 
Funchal (1 hora e 30 minutos). Tarde livre. 
Jantar com espetáculo folclórico (3 horas) 
Acomodação.

Dia 4º: Funchal
Café da manhã. Nadar com os golfinhos -   
vamos mergulhar e nadar com os 
simpáticos golfinhos da Ilha  da Madeira (2 
horas). Tarde livre. Acomodação.

Dia 5º: Funchal
Café da manhã. Walking tour gastronômico  
-  Um roteiro gastronómico e cultural que lhe 
dá a chance de provar e a conhecer os 
ingredientes e receitas, mas também a 
história e cultura do arquipélago da 
Madeira. Das frutas exóticas ao afamado 

v inho, dos exuberantes jard ins ao 
tradicional mercado, cabe tudo nesta 
experiência! (4 horas). Tarde l ivre. 
Acomodação.

Dia 6º: Funchal
Café da manhã. Tour Levada da Ribeira da 
Janela, túneis e cachoeiras (6 horas). 
Acomodação.

Dia 7º: Funchal
Café da manhã. Tour A Costa Norte da Ilha - 
um roteiro de histórias centenárias que se 
sentem, respiram e observam. Explore 
Camacha, Santana e Machico, descubra 
vida contagiante e o reflexo de um povo que 
entende as suas raízes como património 
que vai mais além da ilha. (6 horas). 
Acomodação. 
 
Dia 8º: Funchal 
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto). Fim dos nossos serviços. 
Até Breve! 

 
  O que inclui: 

 
- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem em Funchal no 

hotel selecionado com café da manhã;
-  Jantar com espetáculo folclórico na Ilha 

da Madeira (3 horas);
- Tour de Tour Tour por Funchal (1 hora e 

30 minutos);
- Nadar com os golfinhos (2 horas);
- Walking Tour Gastronômico (4 horas);
- Tour Levada da Ribeira da Janela, túneis 

e cachoeiras (6 horas);
- Tour A Costa Norte da Ilha (6 horas);
- Assistência local 24 horas. 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 Hospedagem: 

- Categoria Standard (3*):
Santa Cruz Boutique Hotel  
Hotel Orca Praia  
Estalagem do Mar 
 
 
-   Categoria Premium (4*): 
Castanheiro Boutique Hotel  
Hotel Caju  
Estalagem da Ponta do Sol  
 
 
-   Categoria Luxo (5*): 
Savoy Palace - The Leading Hotels of the 
World - Savoy Signature  
Quinta Jardins do Lago  
Quinta da Casa Branca  
Reid’s Palace - A Belmond Hotel  
 
 

    Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria

Standard 983

Premium 1.263

Luxo 1.614
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26 - Ilha da Madeira 
"Paraíso Natural” 

6 noites 

Ilha da Madeira: Refúgio de Belezas 
Naturais! 
 
No Socalco Nature Hotel, combinamos 
turismo rural, atelier gastronômico e farming 
numa única experiência. 
 
Roteiro: 
 
Dia 1º: Brasil / Ilha da Madeira 
Apresentação no aeroporto internacional 
para embarque com destino à Funchal. 
 
Dia 2º: Calheta  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado 
ao hotel. Dia livre para conhecer a cidade, 
passear por suas ruas.  Acomodação.

Dia 3º: Calheta
Café da manhã. Aula de coz inha, 
confeccione e saboreie pratos exclusivos 
com produtos regionais e da estação 
desenvolvidos pelo chef Octávio Freitas 
(menu a escolher). Também inclui seleção 
d e v i n h o s d o c h e f e . Ta r d e l i v r e . 
Acomodação.

Dia 5º: Calheta
Café da manhã. Nadar com os golfinhos -   
vamos mergulhar e nadar com os 
simpáticos golfinhos da Ilha  da Madeira (2 
horas). Tarde livre. Acomodação.

 
 
Dia 6º: Calheta
Café da manhã. Tour Levada da Ribeira da 
Janela, túneis e cachoeiras (6 horas). 
Acomodação. 
 
Dia 7º: Calheta
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.

Dia 8º: Calheta
Café da manhã.Tour Rota do Vinho - visita a 
vinícolas com degustação, aula de cozinha 
com o chefe e almoço harmonizado. Tarde 
livre. Acomodação.. 
 
Dia 9º: Calheta
Café da manhã e check-out. Traslado de 
saída (aeroporto). Fim dos nossos serviços. 
Até Breve! 

 

  O que inclui: 
 
- Recepção e traslados de chegada e saída;
- 6 noites de hospedagem em Calheta no 

Solcalco Nature Hotel com café da 
manhã;

- Aula de cozinha no hotel com o chef 
Octávio Freitas - inclui seleção de vinhos 
pelo chefe.

- Nadar com os golfinhos (2 horas);
- Tour Levada da Ribeira da Janela, túneis 

e cachoeiras (6 horas);
- Tour Levada da Ribeira da Janela, túneis 

e cachoeiras (6 horas);
- Tour Rota do Vinho (4 horas);
-  Assistência local 24 horas. 
 
 

 Hospedagem:

-   Categoria Premium (4*): 
Solcalco Nature Hotel  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   Preço a partir de:  
 
Valor em euros € por pessoa (adulto) em 
apartamento duplo. 

 
* Feriados e Festivos consultar suplemento.

Categoria

Casas 793

Casas Superiores 891

Casas Premium 995
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Menu de Experiências  
ILHA DA MADEIRA 

 
Tour Beleza Vulcânica | Porto Muniz 
8 horas 
 
Do impacto atlântico do Cabo Girão à 
pureza natural do Paúl da Serra, tudo em 
torno da belíssima de Porto Moniz é um 
espanto. A força tropical e vulcânica 
sente-se como em poucos lugares nesta 
vila da Madeira - ilha tão pequena e, no 
entanto, tão diversa. 

Tour Ilha Dourada | Ilha do Porto Santo 
8 horas

Nove quilómetros de areia fina e dourada 
dão o tom precioso à ilha de Porto Santo 
(onde Cristóvão Colombo chegou a viver - 
visite a casa-museu!). Segunda ilha do 
arquipélago da Madeira é o lugar ideal 
para descanso pacífico, banhos em águas 
amenas e longos passeios de bicicleta. 
 
Tour Uma Surpresa a cada curva | Eira 
do Serrado & Monte - 8 horas

A ilha da Madeira é única em relação aos 
outros lugares com história antiga, 
elevada pelo charme da sua mitologia, de 
lendas a feitos heróicos, tradição e 
descobertas do povo que ousou colonizar 
e moldar este território vulcânico. Está 
convidado a visitar seus segredos por 
entre deslumbrantes montes e vales de 
grande atração paisagística, aldeias e 
vilas com tradição centenária. 
 
Tour Pérola do Atlântico | Funchal & 
Monte - 8 horas  
 
A cidade do Funchal é um anfiteatro 
urbano palco que vai além do Oceano 
Atlântico e seu horizonte. Esses são os 
motivos para ser o centro de tudo que é 
mais importante para a ilha da Madeira. 
Vamos ter um dia inteiro para conhecer 
uma das mais espectaculares regiões do  

* Consultar valores 

arquipélago e descobrir os principais 
monumentos da capital madeirense. 
 
 
Tour A Costa Norte da Ilha | Santana      
8 horas 
 
Neste dia convidamo-lo a conhecer os 
mais remotos e charmosos locais da Ilha 
da Madeira, num roteiro de histórias 
centenárias que se sentem, respiram e 
observam. Explore Camacha, Santana e 
Machico, descubra vida contagiante e o 
reflexo de um povo que entende as suas 
raízes como património que vai mais além 
da ilha. 
 
Explore a Madeira em TUK TUK - 1 hora 
e 30 minutos 

O meio de transporte pode ser uma 
importação do sudoeste asiático, mas as 
paisagens são 100% portuguesas! 

Nadar com os Golfinhos - 2 horas
 
Temos a certeza absoluta de que esta é 
uma experiência que vai guardar para a 
vida toda: nadar com golfinhos em alto 
mar. 

Tour Carro de Cestos - 10 minutos 
 
U m c e s t o d e v i m e t a m a n h o X L 
transformado em carro e assente nuns 
esquis de madeira. Uma rampa íngreme e 
dez minutos de pura emoção! Andar nos 
"carros de cesto" é uma das atrações 
irrecusáveis da cidade do Funchal, na ilha 
d a M a d e i r a . U m a d e s c i d a 
v e r t i g i n o s a m e n t e d i v e r t i d a e 
genuinamente pitoresca! Confie na 
destreza dos "carreiros" e deslize colina 
abaixo: é garantido que vai amar! 
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Menu de Experiências  
ILHA DA MADEIRA 

 
Tour Jeep Safari - 4 horas 
 
Percorra Portugal fora dos trilhos mais 
batidos e renda-se à paisagem. Vamos ao 
encontro de algumas das paisagens mais 
bonitas do país a bordo de um jipe e na 
companhia de um guia que conhece cada 
segredo e cada cantinho do percurso.  

Tour para ver Golfinhos e Baleis - 3 
horas

Assista na primeira fila a um dos melhores 
espetáculos da vida marinha. 
 
Não interessa se tem 8 ou 80 anos: 
quando vir as baleias e os golfinhos a 
pular ao lado do barco vai soltar um 
sonoro UAU!  
 
E o melhor é que durante o passeio é 
sempre possível parar para um mergulho! 
 
Voo de Paraglider - 30 minutos

Onde o tempo para e a emoção começa. 
 
Deixe o drone na gaveta e vá ver com os 
seus próprios olhos como são ainda mais 
bonitas vistas do ar algumas das 
paisagens mais bonitas de Portugal. 
Soz inho se for exper iente ou na 
companhia de um piloto certificado, 
descole para uma das experiências mais 
incríveis da sua vida: a de voar! 
 
Tour Sabores da Madeira - Walking Tour 
Gastronômico - 4 horas  
 
Prepare-se para saborear um dos nacos 
mais saborosos de Portugal, a ilha da 
Madeira! Temos uma proposta que 
nenhum bom garfo vai ousar recusar! Um 
roteiro gastronómico e cultural que lhe dá 
a provar e a conhecer os ingredientes e 
receitas, mas também a história e cultura  

 
* Consultar valores 
 
 
 
 
 
do arquipélago da Madeira. Das frutas 
exó t i cas ao a famado v inho , dos 
exuberantes jardins ao tradicional 
mercado, cabe tudo nesta experiência!  
 
 
Tour Walking Tour pelas “Levadas”       
4 horas 
 
É bom se perder na direção certa. 
 
As Levadas da Madeira são um dos 
símbolos da Ilha. Os Passeios nas levadas 
irão levá-lo ao longo das trilhas de 
manutenção destes canais de transporte 
de água construídos com a intenção de 
transportar este bem essencial para os 
diferentes cantos da ilha. Hoje em dia as 
Levadas têm uma extensão de mais de 
2150 km e são um excelente exemplo da 
intervenção humana sem danificar o 
ambiente. Devido às suas localizações 
remotas as Levadas são, sem dúvida, a 
melhor maneira de explorar a paisagem 
natural da Ilha da Madeira a caminhar! 

Existem diferentes localizações, distâncias 
e níveis de intensidade só tem que 
selecionar o que melhor lhe convém. 
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Faça parte da nossa felicidade! 

 
Portugal espera por você!
























































	2 - Lisboa Completa   4 noites
	6 - Lisboa VIP           5 noites
	8 - Lisboa & Algarve  Básica 8 noites
	9 - Lisboa & Algarve Completa 9 noites
	10 - Lisboa & Algarve  em Família 9 noites
	11 - Lisboa & Golf  no Algarve 9 noites
	13 - Lisboa, Fátima,  Coimbra, Aveiro  & Porto 10 noites
	14 - Lisboa & Porto Completa 9 noites
	15 - Porto Básica 4 noites
	16 - Porto Completa 4 noites
	17 - Porto & Douro  “Fantástica” 5 noites
	18 - Porto & Douro  “Tradição e História” 5 noites
	19 - Porto, Douro & Santiago de Compostela “Completa” 7 noites
	20 - Porto & Douro  VIP 6 noites
	21 - Douro Romântica 5 noites
	22 - Caminho Português de Santiago a pé 11 noites
	23 - Lisboa & Ilha da Madeira “Encantada” 11 noites
	24 - Ilha da Madeira Básica 6 noites
	25 - Ilha da Madeira Completa 6 noites
	26 - Ilha da Madeira "Paraíso Natural” 6 noites

